










ব্ন-ফুল-হার। 
নস্ট: জি 

লাশ পশিতা ৮ শপ 

পারি তু 
৮৮ 

গীতি-কাব্য 
৯০ 

সি 

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী প্রণীত 

জ্ীহ্বশীলচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক সম্পাদিত । 

সন ১৩০৫ সাল। 

মুল্য 1০ চারি আনা । 



কলিকাতা; 

২*১ নং কণরয়ানিস্ ইট, পেল মেডিকেল লহিবেরী* হইতে 
্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 

নং গোয়াবাগান হট, “ভিক্টোরিয়া প্রেষে* 
জীবুজবিহারী দাস ঘারা মুক্রিত। 







সুচিপত্র । 
বিষয়। 

সরস্বতীর আবাহন ৯৪ 

যোগী 

শিশির বিন্দু 

“মনে মনে ভাবি সদা তাই” **, 

পাখী ৭৪ 

বিধির বিধান ৮৯, 
স্ব 
দেখ 
অসার সংসার 

অনৃষ 
নির্ববাসিতা সীতা 
তারে যেন ভূলি নাই 

আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি *** 
“আমি কি ভূলিব 

ভালবাসা 

"রাধিকার প্রতি সখীর উজি। ... 

১১ 

১৩ 

১৫ 

১ 

৪ 

৮ 

৩৭ 

৩৯ 

৪২ 

৪8৫ 

৪8৭ 

৫৫ 

৫৮ 

৬১ 

৬৩ 



পতনোন্মুখ গোলাপ 

হীরক জুবিলী 

ছিন্ন ফুল 
বিদায় 

চকোরিণী 

মনের এ হা! হুতাশে 

কে তুমি? 
মহাশ্বেতা 

মলিন তারা 

সংসার সমুদ্র 

প্রাণের জ্বাল 

জাগিবে না 

কেন প্রাণ কাদে 

স্মৃতি 
মিনতি 

অশ্রজল 

তোমার চরণ স্মরি আছি প্রাণে জীবিত :*, ১২২, 

১২৩ 

১২৫ 

১৫ 

৯২৪) 

১৩৩ 

১৩৫ 

১৩৭ 

১৪০ 

১৪৩ 

১৪৫ 

১৫১ 

১৫৩ 







উপহার 

আকিলাম এক দিন বালিক। ভ্বদয়ে মম, 

ক্ভি চত্দরে অভিনব, 
সেই চারু চিত্র তব, 

সে ছবি কালের নীরে মুছিয়াছে প্রিয়তম, 

আজি কত বর্ষ ধরি, 

সেই স্মৃতি বুকে করি, 
এক মনে এক ব্রতে আছি চির তপস্যায়, 

সেই সেফালির বাসে, 
আজি এ হৃদয় ভাসে, 

যেই পুর্ণ ইন্দু ছবি খেলে নীল যমুনায় । 
বিজন কাননে দুরে, 
নন্দনে ত্রিদিব পুরে, 

দেই খানে আছ তুমি এস আজি প্রিয়তম, 

জীবন আঁধার রাতি, 
স্তিমিত প্রদীপ ভাতি, 

প্রুব তারা রূপে তায় কর আলো! বিতরণ ; 
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জগতে যে আঁখি জল, 
ঝরিয়াছে অবিরল, 

শুখাইবে সেই অশ্রু ভব-জলধির পারে, 

তাই উদাসিনী বেশে, 

শান মুখে এলো কেশে, 

সাজাইন্ু শ্রীচরণ আজি বন-ফুল-হারে। 



আজি প্রণ্যময়ী বঙ্গে বসন্তের শীপঞ্চমী, 
চারি দিকে পরিস্ফ,ট স্থষম। নয়ন রমি ; 

চারুমুখে তুলি হাসি, 
উথলে লাবণা-রাশি, 

ছাড়িয়। নন্দন্-বন এসেছে বসম্ভ-রাঁণী, 

পূজিতে নলিনে গাঁথা! আ্ীচরণ- _বীণাপাণি ! 

২. 

কত দিন গত সেই আছে কি গে! মনে, কাণি ' 

দ্রঃখিনী নন্দিনী তব পুজিল মা পা ছুখানি ; 

এত দিন হৃদি-ভূমে, 

আবৃত ছিল মা ধূমে, 

এ পবিত্র দিনে আজি সে কুহেলি অবসান ; 

জাগিয়াছে হৃদে তাই শ্রীচরণ অভিরাম । 



বন-ফুল-হার। 

১৬ 

ফেলিয়! ম! প্রতি পলে আঁখি জল ধীরে ধীরে, 

ভাসিয়াছি এতদিন অনন্ত অকুল নীরে ; 

আশার আকাশ তল,-- 

বিভাসিয়। দেখ মা গো বিজলিত সৌদামিনী, 
তাই মা শ্রবণে শুনি তব বীণা স্থনাদিনী । 

নি 

পুণ্য পদ নিরখিয়। বসন্ত যে পরকাশ, 

অন্বরে রজত রেখ। পঞ্চমীর চন্দ্রভাস ; 

চন্দনের মৃদু বাসে, 

মলয় অনলি আসে, 

অচেত জগতে ঢালি স্তধাম্ৃত সপ্জীবনী, 
আনিয়াছে চরাচরে কি আনন্দ-প্রবাহিনী । 

৫ 

সহকারে ফুটিয়াছে চুতমঞ্জরীর দাম, 
চুত-মধু লুটি অলি গায় বসন্তের গাঁন : 

কুহরে কোকিল কল, 

মুখরিত বনতল, 
ললিতে পাপিয়। ডাকে ঝঙ্কারিয়া পরে পরে : 

এস দেবি শেতাসনে ! উতরি অবনী” পরে । 



সরস্বতীর আবাহন। 

ঙ 

সাজানু আসন-তুলি হৃদয়-কমল-দল, 

রাখ সে কমলাসনে শ্রীচরণ স্কৃবিমল ; 

পুণ্যপদ প্রক্ষালিয়ে, 

সে গলিত বিন্দু দিয়ে গাথি মাল! মুকুতার,-_ 
পরাইব ভক্তি ভাবে রাড পায়ে মা তোমার | 

নর 

নেহারি বসন্তে আজি-_ 

ফুটেছে অশোক দেখ তরুশিরে থরে থরে, 

তুলি সে কুস্থুমে-_মাল! গাঁখিলাম যত্র ক'রে ; 
অফ্টাদশ বর্ষ ধ'রে, 

যে অনল স্তরে স্তরে, 

মরমে জ্বলিয়! ছিল, পরি ও অশোক হার, 

অশোক হইল মা গে মরমের শোকভার ! 
৮ 

অশোক করিয়া হৃদি সে পুর্বব-উচ্ছবীস-ভরে, 

আবার দেখগে! দেবি ! বহে জোতি অকাতরে : 

হৃদি মাঝে পুনরায়, 
সেই চন্দ শোভা পায়, 

সেই চন্দ্র করে স্ফ,ট মরম-কুস্থম-দামে ; 

অগন্ধ বিশুক্ষ মালা গীথিয়াছি মনে।রমে ! 



বন ফুল-হার। 

লি 

আঁখিজল মুস্ত/মালা আর এই ফুলহার, 
জড়াইর। পদ্ম-পদে দিলাম মা উপহার ; 

রাখিও চরণ তলে, 

ফেলিয়া দিওনা জলে, 

অগন্ধ বলিয়। মাল! ফেলিবে কি বীণাপাণি ? 

কোথা পাব রত্বমালা_ দরিদ্র ছুঃখিনী আমি ! 

জগতের স্খ ত এ মর জনম মত, 

কৈশোরে ম! বিসর্জন করিয়াছি যুগপত ! 
রেখেছি সঞ্চয় করি, 

অশ্রজল হৃদি ভরি, 

প্রতিপদে নিম্পেষণে করিবারে হাহাকার ; 

মরম পাষাণ করি রেখেছি কেবল আর ! 

১১ 

জুলম্ত-অদৃষ্ট নিয়ে আসিয়াছি তবতলে, 
অনাথিনী অভাগিনী রূপে পুনঃ যাব চগলে ২ 

দুঃখ খেদ নাহি তায়, 

যেন পুজিবারে পায়, 
তোমার চরণ দেবি ! এই ভিক্ষা! শ্রীচরণে ; 

কেহ যেন আখিজল নাহি দেখে ভ্রিভুবনে ! 



বাশ্ীকি। 

১২ 

এই মাত্র ভিক্ষা চাই-_ 
দুঃখিনী-অদৃষ্টীকাশে একমাত্র গ্রুব-তারা, 
ঢাকিয়' তিমিরে আর, করোনাক পথহারা 

সেই তারা লক্ষ্য করি, 

অকুলে বিপন্ন তরী, 

ভাসে যেন আমরণ, এস মা কমলাসনে ! 
বসন্ত-পঞ্চমী আজ, ছুঃখিনীর আবাহনে । 

বাক্মীকি | 

কাঁব-কুপ্ত-বন-মীঝে,। কে তুমি অপূর্বন সাজে, 

বিরাজ অনন্তাসনে অমর আকারে ? 

করে ধরি বীণাযয্ত্। রামনাম মহা মন্দ, 

গাহিতেছ দিবানিশি মধুর বাঙ্কারে ; 

নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকি, তোমারে | 

কবিত্ব কাহারে বলে, কেজানিত ধরাতলে ? 

নিমভ্ভিত ছিল ভাষ। ঘোর অন্ধকারে ; 

কঠোর তপস্তা কারে তুমি না আনিলে পরে, 

পাইত কি এ অমৃত মানন সংসারে ? 

তমসা-তটিনী-কুলে, যোগে মগ্ন বৃক্ষমূলে 
বসেছিলে তুমি দেব ! মুদিত-নয়নে। 



বন-ফুল-হার। 

ক্রৌঞ্চ ক্রৌ্ধী প্রেমভরে, প্রেমস্থখে খেলা করে, 

নিযাদ হানিল বাণ নিন্মম মরমে ; 

লুটাইল ক্রৌঞ্চকায়, কীদে ক্রৌঞ্চী উভরায়, 

প্রিরতমে বেড়ি কাদে সকরুণ স্বরে ; 

বিল।প-করুণ-গ।ন, স্পর্শিল তোমার প্রাণ, 

অপূর্বন ত্রিদিবজ্যোতিঃ ললাটে নিঃসরে । 

শেতরূপে আলো করি, বীণান্্র বরে ধরি, 

কামিনী কমলময়ী সন্দুখে দীড়ায় : 

সে বিলাপে অনর্গলে, তোমার ও কণটতলে, 
করুণা-অমৃত-জোত প্রবাহিয়ে যায়। 

সে ভাম়ুত কবিতায়, গীণি নব মালিকায়. 
অরপিলে সারদার কমল-চরণে ; 

বিমল ভকতি-আোত উচ্ছণাসিত মনে । 

করুণ! প্রাতিনা খনি, সহ আশীর্বাদ বাণি 

কল্সনা-স্রধার খনি তোমারে সপিল। ; 

ছয় রাগ ফুল্পমনে, ছর্িশ রাগিণী সনে 

স্পা মাখা রসনয় আঁসন পাতিল।। 

বীণায় তুলিয়। তান, গ/হিলে অপুর্ণন গান-_ 

রামায়ণ, স্থধারসে জগত মোহিল ; 

স্বরগ মরত পুর, চমকিত স্রাস্থুর, 
কবি ধন্য, কবি পন্যু--এ ধ্বনি ধ্বনিল। 



বালীকি। 

তুমি ন। দেখালে পরে, কে চিনিত রঘুবরে, 

কে জানিত লকন্মমণের ভ্রাতৃ-ব্যবহারে ; 

ছলে পঞ্চবটা বনে, সীত| হরে দশাননে, 

বন্দিনী অশোক-বনে চেড়ির প্রহারে | 

বিটগী প্রস্তর পাশে, বাঁধি সেতু অনায়।সে, 
দুরন্ত রাক্ষস কুল সংহারিল রণে; 

কেনা কাদে হয়ে দুঃখী, হেরি সীতা বিধুমুখা, 

পঞ্চ মাস গভবতী বালাকির বনে ? 

লব, কুশ বীণ| ধরে, রামায়ণ গান করে, 

পাতালে প্রবেশ হঠখে জনকনন্দিনী ; 

কাব্যের জগত খুলে, দিলে ববনিকা ভ্লে, 

তাই এ অপুরন চিত্র দেখিল দেদিনী | 

শারদ-কৌসুদী-সম।, বাঁন্তি তব নিরুপ্মা, 
[তাললন? 

কেহ না ভুলিবে ভবে, যতদিন স্রাছি রবে, 

যতদিন চন্দ্র সুধয করিবে ভ্রগণ | 

“আদি কপি বাকি, স্মৃতির মন্দিরে রাখি, 

কোটা কে নরনারী কদিন বোষণা ; 

আজগত এক মনে? প্রণমিবে শ্রীচরণে, 

তোমার অপুর্ণন সর আনভুল্য কমুনা। 

লোকহিত কামনায়, অনাহ।রে অনিদ্রায়, 

স্বরগের ধন তুমি এনেছ ধরায় ; 



বনফুল হার। 

খুলিয়া কপাট কবি, পারে দেখাইতে ছবি, 

সপ্ত স্বরগের পরে কি আছে কোথায়। 

জলধি উরসে ভাসে, ক্ষুদ্র বিম্ব অনায়াসে, 

পারে কৰি গীথিবারে মল্লিকা তথায় টু 

কল্পন! সঙ্গিনী সনে, ভ্রমিতে বিজন বনে, 

কবি বই কেবা জানে কি স্থখ তাহায় ? 

ধন্য নরকুলোন্তম, কবিকুল-রত্বোপম, 

আদর্শ জগভী-তলে অমর জীবন : 

ভক্তিভরে পুজি তব যুগল চরণ । 

যোগী। 

পোহায়েছে বিভাবরী, মলিন-মুক্ততি ধরি, 

পশ্চিম গগনে শশা পড়েছে চলিয়া ; 

সার। নিশি জেগে তারা, নিদ্রায় আকুল-পারা, 

নীলনভ-পারাবারে গিয়াছে ডুবিয়া 

প্রির-সহচরী সঙ্গে, আনন্দে বিপুল রঙ্গে, 

গিয়াছেন নিদ্রাদেবী ত্যজি মন্ত্যধাম ; 

যামিনী-তিমির-রাশি, ভূপর-গহবরে-আসি, 

অরুণের ভয়ে যেন করিছে বিআ্াম । 

অনন্ধ বিস্তুত কাঁয়, দিগন্তর শোঁভা পায়, 

শান্তিময় ভাব ভবে লানন্দে বিরাজে ; 



যোগী। 

অদূরে নির্বর-শব্দ, নীরব প্রকৃতি স্তব্ধ, 

সেজেছে ভূধর আজি তুহিনের সাজে । 

উদ্ধে যেন তুলে হাত, করে শত প্রণিপাত, 

ধাতার উদ্দেশে গিরি সাঁনন্দ অন্তরে 3 

অশান্ত আদুরে মেয়ে, একাকিনী ফিরে ধেয়ে 

“প্রতিধ্বনি” কুহকিনী গিরীন্দ্র-কন্দরে । 

এ হেন নিসর্গ ভবে, কে কোথ। দেখেছে কবে, 

মধুরে মধুর মিশি মধুরে গড়ায় ; 

কে গো৷ অই যৌগিবর বসেছে পুজায় ? 
প্রশান্ত ললাট*পরে ব্রক্মতেজ পড়ে ঝরে, 

প্রশাস্ত-হৃদয়ে শান্তি জোত বহে যায়; 

উদ্বার গগনপরে বালসুর্য খেল। করে, 
চুর্ণ কনকের ধারা পড়িছে ধরায়। 

স্বর্ণধারা মাখি গায় আনন্দে অনিল ধায়, 
যোগীর উরস পরে পড়েছে লুটিয়৷ ; 

কভু জটাজুট'পরে কভুবা চরণ ধ'রে, 
পুজিছে যোগীরে যেন ভক্তিতে গলির | 

প্রকৃতির চারুদৃশ্ঠ, বিমল বিশাল বিশ্ব, 
বাহ্ স্থষ্টি নাহি কিছু, ঘোর সমাধিতে-__ 

নিমগ্ন যোগীর মন, প্রিয় পরমার্থ ধন, 
যতন কেবল সেই রতন লভিতে। 



বন-ফুল-হার । 

অদ্দ-নিমীলিত আঁখি, প্রসান্ত বদন রাখি, 

অনন্য তাপস-মন কিসের কাঁরণ ? 

চায় কিগে! ধরারাজ্য, অথবা ত্রিলোক-পুজ্য-- 

ইন্দ্রত্ব, অমরাবতী, নন্দন কানন ? 

চায় কিগো যোগিবর, ব্রহ্মলোক মনোহর, 

ভবেশ-অতুল্য-পূরী কৈলাস-সদন ? 
না, না, না, চাহেন। তাহা, চাহিছে অতুল যাহা 

দেক্তাঁ-বাঞ্ছিত সেই পরমার্থ ধন। 

ব্রহ্মরস স্ধাপানে, হারাইয়! বাস্জ্ঞানে, 

অন্তর জগত মাঝে করে বিচরণ ; 

বিকচ নলিনী'পরে, কে হদে বিরাজ করে, 

যোগীর আরাধ্য চির তপশ্যার ধন ? 

নবীন নীরদ কায়, বিজলী ঝলসে তায়, 

কোটা রবি শশী ফুটে চরণ কমলে ; 

আনন্দে বিহ্বল পারা, রূপে হয়ে আত্মহারা, 

স্থধা পানে মুগ্ধ, মন ন্িগ্ধ পরিমলে । 

চাহেন। স্বরগ উচ্চ, ত্রক্মলোক ভাবে তুচ্ছ, 

সঙ্গিনী ভক্তির সহ মোক্ষপদ চায় ; 

বিশুদ্ধ পবিত্র মন, ভাবি সেই শ্রীচরণ, 
কল্পতরুমূলে বসি গন্তীরে ধেয়ায়। 

কেগো অই যোগিবর বসেছে পুজায় ? 
সাত €লস্রিত চাস 



শিশির-বিন্দু। 

ধরণীর শ্যাম কে কিবা শোভা নিরমল, 
কে তোরা ? কি হেতু হেথা, জিনি কোটি মুক্তাফল ! 

বোধ হয় গুপ্ত-বেশে, 

নীরব-নিশীথে এসে, 

ভারত-ভাগার লুটি লয়েছে ত্কর-দল. 
বিগতা। দেখিয়। নিশি, 

সভয়ে হারায়ে দিশি, 

ছুটে যোতে মাল! ছিড়ে ঝরিয়াছে অবিরল । 

নারীর ন্েহের ধন, 
নৃপ-শির-বিভূষণ, 

কোটা কোটা মুক্তা পড়ি করিতেছে ঝলমল । 
কিন্যা, 

তিমির বসন দিয়ে, 

চারু অঙ্গ আবরিয়ে, 

ভারত হেরিতে বুঝি এসেছিল দেবদল ; 

ভারতের দশা হেরে, 

সরমে মরমে ম'রে, 

শোক সম্ভাপিত মনে, বিদারিয়া হিয়াতল, 

এ শ্মশান-ভূমি ছাড়ি, 



১২ বন-ফুল-হার । 

চিহ্ন বুঝি রেখে গেছে নয়নের অশ্রজল ! 

আয়, দেখি ভাল ক'রে, 
যাবিরে খানিক পরে, 

প্রখর ভান্ুর করে ছাড়িয়) এ ধরাতল ! 

১৩০ ০০০ 

উষ্া। 

[সানার বরণ, সোনার বসন, 

সোনার ভূষণ গায়; 

পীরে ধীরে উলি,  পদ্দ-চক্ষু খুলি, 
হাসে উষা পুর্ববাশায় । 

প্রশান্ত নয়নে, চায় ধরাপানে, 

বিস্ময়ে বিহ্বল মন ; 
স্ুযুপ্তির কোলে, নিদ্রার হিল্লোলে 

ধরা আছে অচেতন । 
মানবের মেলা, জীবজন্ত্ু-খেলা, 

জলধি-কল্লোল প্রায় ; 

এবে কিছু নাই, শুদ্ধ সবববঠীই, 
মহ শ্বাস বহে যায়। 

ডাকে উষ! সতী, “িঠ বন্থুমতি 
কত জার নিদ্রা যাও; 

যামিনী বিগত, ছুখরাশি হত, 
নয়ন খুলিয়। চাও । 



উষা। 

কত যে ব্যথায়, কোমল হিয়ায়, 

বেদনা পেয়েছ মাগো ; 

প্রভাতের বায়, জুড়াইতে কায়, 
বহিতেছে, জাগে! জাগে । 

অদৃষ্ট গগনে, বিমল কিরণে, 

দুঃখের তিমির নাশি ; 

নয়নরঞ্জীন, কনক তপন, 

এখনি উদ্দিবে আসি ।৮ 

উষার পরশে, আবার হরষে, 

জাগিল ধরণী রাণী; 

বাহু পসারিয়ে, কোলে তুলে লয়ে, 
চুমিলা বদন খানি। 

উষারে বরিতে, আইল ত্বরিতে, 

যত কাননের ফুল; 

আগমনী গান, গায় খুলে প্রাণ, 
বিহগ বিহগী কুল। 

চমর বীজন, মৃছ সমীরণ, 

করিছে কোৌমল অঙে ; 

মধুর-আননা, যত দিগঙ্গনা, 
নাচিতেছে রঙ্গে ভঙ্গে। 

কল পুম্প ভরে, নত ধরা'পরে, 

বিটপী আশিস্ করে ; 



৯৩ বন-ফুল-হার। 

“জয় উষারাণী, মৃত সঞ্ভীবনী” 
গায় সবে সমস্বরে । 

স্থনীল অন্বর, সাগর উপর, 

লোহিত লহরী বয় পু 

ভাঙ্গা! মেঘরাশি, ছুটোছুটি আসি, 
মাখে সে শোণিত গায় । 

কনক বরণ, উঠিল তপন 

উদয়-অচল-শিরে 

নিরখি তপন, সলাজে বদন. 

উধ! বধু ঢাকে ধীরে । 

দিবসে হেরিয়! যায় পলা ইয়া, 

উ্া৷ সতী মান ভরে 

অভিমানে ধায়, পাছে নাহি চায়, 

অন্তরে গমুরে মরে। 

ট্রটল বসন, খুলিল ভূষণ, 
এলে! থেলো পাগলিনী ; 

পশ্চিম সাগরে, ধায় বেগভরে, 

ডুবাইতে তনু খানি । 

স।ধ, না মিটিল, আশা না পুরিল, 
হৃদয়ে রহিল শেল; 

গোলাপী কপোলে, বহে অবিরলে, 

ঝাঁর নয়নের জল । 



মনে মনে ভাবি সদ1 তাই । ১৫ 

সেনয়ন ধারে গাঁখি মুক্তাহারে, 

সরোজিনী হদে পরে ; 

শ্যামল ধরায়, কাড়ি পুনরায় 
পরে মুক্তা থরে থরে । 

উধা আদরিণী, বড় যে মানিনী: 

তার ষতনের ধন ; 

প্র গো ধরণি, প্র সরোজিনি, 

এই মুক্ত। নিরুপম । 
স্যামি বটি এই... 

“মনে মনে ভাবি সদা তাই”। 
এই কি গো! সাধের মেদিনী 

কেন হেখ। এত কোলাহল £ 

অশান্তি সাগরে নিমগন, 

সদ! বয় নয়নের জল ! 

ধাপানে ক্ষুধা হরে যায়, 

স্থধা সেই দেবলোকে থাকে ; 

নরতের প্রবাদ বচন, 

ধরাতল হলাহলে ঢাকে ॥ 

শাস্তি খুঁজি সর্ববত্র-বেড়াই, 
কই কোথা শান্তি নাহি পাই ; 

(কোথ। বিভো৷ করুণা-নিদান ! 

তব পদে শাস্তি ভিক্ষা চাই ! 



৬০ বন্-ফুল-হার ॥ 

যাতনায় জর্জর অন্তর, 

জ্বলে সদ মানব পরাণ ; 

দুর কর অসীম যন্ত্রণা, 

দগ্ধ প্রাণে শাস্তি করি দান? 

দয়াময় দয়ার নিদান, 
ছুর্ববল হৃদয়ে দাও বল, 

মরতের দারুণ যন্ত্রণা, 

তবে যে সহিব অবিরল । 

আজি হায় বিষাদ-অন্তরে, 

দিব! স্তী-গিয়াছে চলিয়া , 

কা*ল কিন্ত্ত সহাস্য অধরে, 
পুনরায় আসিবে ফিরিয়া । 

মর্ভবাসী ভগ্ন মনোরথ, 
সর্বত্রই নিক্ষল কামনা £ 

গাশার সর্বেবাচ্চ অভিলাষ, 

বিনিময়ে অন্ত যাতনা । 

আজি যাহ। কালের সাগরে, 

হতভাগ্য দিল বিসর্জন ; 

সহজতর বসর আরাধনে, 

ফিরে আর পাবে কি কখন 

সদ দগ্ধ ঘোর দাবানলে 

কণ্টক বিধিছে পায় পায় : 



মনে মনে ভাবি সদা তাই। ১৭ 

হৃগুপিগড বিদারি, নখরে, 

যায় নাকে। মন্মন বাতনায় । 

প্রাণ ফাট। হাহাকারময় ; 
যন্ত্রণার অসীম পয়োধি, 

শোকের প্রবল ঝড় বয়। 

রত্বে পুণ ধনীর ভাণ্ার, 
নয়নরঞ্রন হম্ম্াতল ; 

বিলাসের ঘোর আধিপত্য, 

প্রকাশিছে যথা অবিরল। 

সেখানেও স্বখ নাহি হায়, 

নাহি তথা শান্তির বিকাশ : 

বিষাদের করুণ রোদন, 
সার মাত্র সদা হা হতাশ । 

দরিদ্রের পরণ কুটীরে, 
বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য অনল ; 

মন্মান্তিক হাহাকার সম, 
বিষাদের বিষময় ফল । 

আর বিভে! পারিনা সহিতে, 

কাতর হয়েছি বড় ওজনে : 

যন্ত্রণার অসীম পয়োধি, 

ভাঙ্গে জি প্রবল তুক্ানে! 



তে বন-ফুল-হার । 

বুঝি কোন হতভাগ্য নর, 
আদিতে করিয়াছিল পাপ, 

দে পাপের প্রায়শ্চিন্ত হেত, 
মানব সমাজ পায় তাপ । 

হে বিধাতিঃ ! বল দয়াময়, 

হেন চিত্র করি স্ুচিত্রিত 
কোন ছুঃখে নাশি শোভা তার 

করিয়াছ কলঙ্ক লেপিত * 

হইল এ বিশাল ভূবন : 

তখন কি হয়েছিল সাধ 
ভাঙ্গিয়! গড়িতে পুনঃ পুনঃ 

তাই ভঙ্গপ্রবণ জগত, 
মানব মরণশীল ভবে : 

মরতের অনিত্য সকলি, 
জন্ম, স্থৃত্রা ভূর্জিবে নীরবে 

বিশ।ল ব্রল্দাণ্ড শোভাময়, 

সৌরকে দীপ্তিময়ী ধর। : 

এ সৌর জগত হ'তে মহন্ডর, 
উদর গগন শোভা ভর; ' 

একদিন উহাদের (ও ) শেষ, 
কালের সাগরে হবে লীন : 



আশা। ১৯ 

প্রলয়ের ঘোর কোলাহলে, 

ভবে ভব হুইবে বিলীন । 

কিন্ব। এই মেধদিনী মণ্ডল, 
পরীক্ষার স্থল হয় জ্ঞান; 

জন্ম জন্মান্তরে পাঁপ, পুণ্য, 
ভুপ্জসিবারে নরের নিশ্মীণ। 

কোন্ ভাবে ভবে আঁবিতভাব, 
আজ (ও) তাহা! জ্ঞানে আসে নাউ, 

সব অনুমান, সকলি কল্পনা, 

মনে মনে সদা ভাবি তাই। 

আশা । 

১ 

আয়ি আশা মায়াময় 

গামার দয় হ'তে যাও দেবি যাও দবে, 

এ মোহিনী বেশে কেন ফিরিতেড ঘুরে ঘারে 

বাজায়ে মোহন বাঁশী, অধরে মধুর হাঁসি, 

জড়িত যুগল পাণি অমল কুস্ুম-হাবে ; 
ভূলাতে আমারে কেন এস এ হৃদয় দ্বারে £ 



২ বন-ফুল-হার । 

২ 

আমার হৃদয়ে সখি নিরাঁশার অধিকার, 

দিবানিশি সে অনল করিতেছে ছারখার ! 

দেখগো নয়ন মেলে, দারুণ অনল জেলে, 

পুড়াইয়া দেহ মন করেছে অঙ্গার মত, 

কামন! বাসন! কলি ভম্মস্তুপে পরিণত। 

১৬ 

জীবন বসন্ত সখি চলে গেছে বহুদিন, 

দারুণ নিদাঘ-তাপে হইতেছে তনু ক্ষীণ ; 

ফুটেনারে ফুলকলি, গাহেনা কোকিল অলি. 
বহেন। জুড়াতে প্রাণ মলয়ের সমীরণ, 

শ্মশান হৃদয় ভূমি অশান্তির নিকেতন । 

৪ 

কেন তবে এ শ্মশানে মিছামিছি ক্লেশ প1ঞ. 

তাই বলি প্রাণসখি এথা হতে দুরে যা ২ 
নিঃসম্বল আমি অতি, কি দিয়ে পুজিব সতি, 

দিতেছি বিদায় আমি তোমায় জন্মের মত, 

যাও দেবি তব পায় এ মিনতি শত শত । 

৫ 

যাও যথ। প্রণয়িনী প্রেমের হৃদয়াকাশে, 

আলোকিত দয়ামফ়ি তোমার অমর ভাসে ; 



আশ] । 

গথি যথ! যৃথি মালা, আনন্দে প্রেয়সী বালা, 

ঈাড়াইয়া তব সনে, প্রহরেক অবসানে, 

পরাইয়া প্রিয়-গলে যুড়াবে তা।পিত প্রাণে । 

ঙ 

কিন্তু এ ছুঃখিনী ভালে,-_ 

আমার সে আশা আলে! তড়িতের রেখামত,_ 
স্বদ্ূুর আকাশে আজি শোভিতেছে অবিরত : 

গদি পুম্পে শত শত, গাথি মালা মনোমত, 

পরাইন্ু একদিন, আবার গেঁথেছি হার, 

কোথা আজি সেই ক পরাইৰ কাঁরে আর ' 
হাঁতে করি সেই মালা-_ 

দেখ এই আশাময়ি ভীসিতেছি আখিজলে ' 
তাই বলি হেখা হ'তে যাঁও তুমি যাও চ'লে। 

৭ 

যেওনা যেওন। তুমি ওলে৷ আশা! বিনোদিনি, 
দেখ এ তিমিরাকাশে হাসে স্থির সৌদামিনী : 

আবার বেঁধেছি বুক, 
হেরিব যে সেই মুখ, 

রাখিয়। হৃদয়'পরে যুড়াৰ নরকানল, 

যুড়াইবে চকোরিণী হেরি চন্দ্র নিরমল। 



রি বন-ফুল-হার । 

৮ 

তুমি যে গো আশাময়ি মোহ মন্ত্র দিয়৷ কানে, 

বাঁচাইয়। রেখেছিলে ছুঃখিনীরে এ পরাণে : 

আজি সেই আশা বাণী 

সফল কি হল রাণি ? 

ফলিল কি অভাগীর এত সাধনার ফল £ 

তাই আশা-অন্ধকারে এত জ্যোৎস্াা নিরমল 

টে 

কোথা ভুমি প্রিয়তম কেন আজি দুরাস্তরে ? 
বনবাসে এ দুঃখিনী 

আখি-জলে শতপুষ্পে তব পদ পুজা করে ; 

দয়-দেবতা তুমি, পাতিয়া হৃদয় ভূমি, 
তব তরে রাখিয়াছি, রাখিব যে আমরণ-_. 
অকলঙ্ক এ পবিত্র মরমের সিংহাসন । 

১৩ 

হৃদি রত্ব রাখিয়াছি যতনে অন্তরান্তরে, 

রত্ব মণি কাঙ্গালিনী রাখে যথা সমাদরে : 

ভিখারিণী চির দীনা 

আছিনু সন্বলহীনা, 

অই রত্ব বিনা আর এ জগতে নাহি জানি, 

যে রতন পরি গলে-_ 

চির ভিখারিণী আশা ! আজি আমি রাজরাণী 



আশা । ৬ 

১১ 

তুমি চগলে গেলে দেবি ! 
আসিবে যে অন্ধকার, ঘুচিবে আলোক হার, 

ঘে কিরণে এ আঁধারে হাসে চন্দ্র পূর্ণিমার ; 

যে চাঁরু চন্দ্রের ভাসে 

ফুল্লালে'কে অনায়াসে 

অকুলে পেয়েছি কুল এ দুরন্ত পারাবারে, 
তাই ভিক্ষাঁ_যাইওনা ফেলি মোরে এ আঁধারে 

৯৭. 

হরিলে এ আলো-রাশি ডুবিব ষে অন্ধকীরে, 
ফুরাইবে জন্মশোধ সুখ সাধ এ সংসারে ; 

করি প্রাণ-অন্ঞ পণ যে ব্রতের সংযমন 

করিয়াছি এতদিন, করিব তা সমাপন, 
অকাতরে বলিদান দিয়ে মম এ জীবন। 

১৩ 

যেওনা যেওনা আশা ! মিনতি লো শ্রীচরণে. 

এস এস প্রিয়তম ! হেরিব যে এ নয়নে ; 

চন্দ মুখ নেহারিয়া যুড়াবে ছুঃখিনী-হিয়া, 

গাঁক দেব দাঁড়াইয়া, হেরিব যে একবার, 

এস এস আশাময়ি ঢাললো আলোক হার। 



তও বন-ফুল-হাঁর । 

১৪ 

কত দিন গত আজি 

দেখেনি যে চন্দ্রমুখ ছুঃখিনী নয়ন ভ'রে, 

তাই আজি আখি-জলে শত নির্বরিণী ঝরে ; 
তোমারি কপায় আজি আশালত। ফুলে সাক্তি 

ভুলিতেছে পুনঃ দেবি মলয়ের সমীরণে, 

মরিবার সাধ তাই ঘুচিয়াছে এ মরমে ; 

তাই আজি সেই মুখ 

জাগিয়াছে দুঃখিনীর জীধার হৃদয়-পুরে, 

তাই তব উপাসনা-_যেওনা যেওনা দূরে । 

পাখী । 

কে তুমি বিহগ প্রকৃতির সখা, 

অনন্ত অন্গরে ঢালিয়। কায় ; 

সমীর-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিভে, 

কোন্ দেশে চ'লে যেতেছ হায় ! 

রবে ফুলময়ী উবা বিনোদিনী, 
স্থখতারামণি ললাটে পরি, 

স্বুল মন্থবরে আসে অবতরি 
স্থগন্ধে জগত মোহিত করি, 



পাী। হি 

প্রথমে জাগিয়। আনন্দ ভরে : 

তুমি মন-স্থখে অম্বতের ধারা, 

ঢেলে দাও এই অবনী'পরে | 

লুকাইয়! তনু প্রভাতী বন্দনা, 
গাও প্রাণ খুলে মধুর স্বরে, 

“দয়ার নিধান সর্বব শক্তিমান, 

জয় ভগবান” অমুত ঝরে। 

“তামার ও রব করিয়। বণ, 
তব সহচরী পুলক-মনে ; 

কলকণ্টে গায় বীণার ঝঙ্কারে, 

অমর করিয়। এ্রভাত-বনে। 
মধ্যাক্ছে প্রখর রবিকর-ত্রাসে, 

বল দেখি কোথ। লুকায়ে রও £ 

মহাযোগী তুমি যোগব্রতে ব্রতী, 

বুঝি সমাধিতে মগন হও ? 

ড্ুবিলে তপন পশ্চিম সাগরে, 

লুকাইলে হেম কিরণ ধারা, 

আসিয়। তিমির গ্রাসিবে ধরণী, 

কাণিয়। প্রকৃতি আকুল পারা। 
আসি ঝুরঝুর শীতল সমীর, 

মুছে আখি জল যতন করি ; 
খ্ 



বন-ফুল-হার । 

করিতে সাস্তবন! প্রফুললবদনা, 

তারারাণী আসে অন্বরোপরি । 

প্রাকৃতিবান্ধব তুমিরে বিহগ, 

আবার আসিয়ে উদয় হও ; 

গাঁও কল স্বরে বসিয়। শাখীতে, 

কভু মেঘকোলে মিশিয়ে রও ! 

খুলি অনর্গলে হৃদয়ের দ্বার, 
ডুবি পুলকে ধররে তান ; 

প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া, 
গাও সুললিত মধুর গান ! 

অই স্থুললিত সঙ্গীত লহরী 

প্লাবিয়। অন্বর পড়িছে ঝরি : 

দগ্ধ জগতের প্রাণের ভিতরে 

স্থধারাশি যেন দিতেছে ভরি ; 

সেই স্ধা পানে বিশ্ব আত্মহারা 
হৃদয-বেদনা গিয়াছে ভুলে ; 

নর্বিবকার চিতে, বসেছে যোঁগেতে. 

স্থাপিয়া হৃদয়ে অনাদি মুলে ' 

নব কিশলয় পল্লৰ আসনে, 

প্রেমে ঢল ডল ঘোম্ট] খুলে, 

অমল ধবল ফুলবালা দল, 

নেহারে তোমায় বদন তুলে। 



পাথী। ২৭ 

এ মর ভবন কত যে ভীষণ, 

কত যে সংসার যাতনাময় ; 

অবিরাম গতি, কালচক্র তলে 
কিরূপে মানব পেষিত হয় । 

আশা অভিলাষ মান অপমান, 

রোগের যাতন। শোকের ভার, 

পাখি রে জাননা হৃদয় বেদনা, 

হতাশ জ্বালার অনল ধার। 

বড় সুখী তুই পাখিরে জগতে, 

তোর রবে স্ত্বখশী জগত জনে : 

কিন্তু কি বলিব কেন ঝরে আঁখি, 

কেন স্থখ নাই আমার মনে । 

বড় দুখী আমি বড় মম্মাহত, 

সতত সস্ভতাপে দহিছে প্রাণ 

পলে পলে পুড়ে হ'তেছি অঙ্গার, 

এ ভবে জুড়াতে নাহিক স্থানি। 

বিকল হৃদয়, অতীতের স্মৃতি 

কেন পুনঃ আজি জাগিয়া উঠে; 
দমিতে পারিনা ভাসাইয়া বুক, 

নয়নের ধার! কেনবা ছুটে । 

হৃদয় আমার ছায়া-বারি-হীন, 

যেন সাহারার অনল প্রায়; 



৮ ঝন-ফুল-হার । 

ঝঞ্ধাবাতাঘাতে মুযূর্ষ, পরাণ, 
আশালতা ছিড়ে গিয়াছে হায় । 

শত ধন্ঠ তুমি পাখি রে জগতে, 

মূরতি তোমার আনন্দময় ; 

আনন্দে জনম, আনন্দে জীবন, 

সদাই আনন্দে কররে ক্ষয় । 

ডাক পাখি ডাক যত পার ডাক, 

জগত-জীবন করুণা-ধারে ; 

গাও তার নাম হু'ক্ প্রতিধ্বনি, 

পর্ববত কাননে সাগর পারে । 

ভুলিব যাতনা ভুলিব বেদনা, 
হবেনা কাতর পরাণ মোর ; 

তোর প্রাণে প্রাণ মিশায়ে পাখি রে, 

নিয়ত শুনিব ও গান তোর ! 

যে তোরে শিখালে এ হেন সঙ্গীত, 

যে তোরে নিম্মল করেছে হায় ; 

জুড়াতে যাতনা, ভুলিতে বেদনা, 

শরণ লইব তাহারি পায় ! 



বিধির বিধান। 

৯ 

অসীম-পরিধি কারণ-বারিধি 
অনন্তে ছুটেছে চুমিয়ে বেলা ; 

তাহারি কুলেতে সমাহিত চিতে 
হেরিছেন বিধি সাধের খেলা । 

ন্ 

নয়ন রঞ্জিনী কত যে নলিনী' 

কত কুমুদিনী ভাসিছে তাক ; 

মরালী মরাল ধরিতে মৃণাল 

ছুটেছে তরঙ্গে ভাসায়ে কায় । 
৬) 

পরূপ দৃশ্ঠ ং কে।টি কোটি বিশ্ব 
নীরনিধি-ত্োতে ভাসিয়ে যায় £ 

কত যে ভূবন, কে করে গণন, 

অনন্ত গমনে অনন্ভে ধায়। 

৪ 

কোটি কোটি ইন্দ্র কোটি কেটি চন্দ্র 
যম হুতাশন পবন আদি, 

কত যে অরুণ কত যে বরুণ 

কত গ্রহদল নাহি অবধি । 



বন-ফুল-হার। 

৫ 

কত কাদশ্থিনী কত সৌদামিনী 
ভাসিয়া যেতেছে বারিধি-তআোতে ; 

রজনী বাসর মাস সম্তৎসর 

পক্ষ ষড়ঝতু ধায় ক্রমেতে। 

৬ 

রাঁজধি দেবি কত ব্রন্মখষি 
ভেসে বায় অই সলিল'পরে ; 

পাতগ্জল স্মৃতি বেদ সাঙ্ঘয শ্রুতি 

ন্যায় দরশন ভাসিছে থরে। 

প্ 

শ্েতাজ-বরণী দেবী বীণাপাণি 

বিশ্বতত্ত্ব শীত বীণায় গায় নর 

অপ্নর কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর 

মানব দানব কতই ধায়। 

৮ 

ভেসে যায় কত বিশাল পর্বত 

চু্ণ চুর্ণ হয়ে জৌতের ঘায়; 
হেরি লীল। রাশি ক্ষণে বিধি হাসি, 

ক্ষণেক বিষাদে করেন “হায় !; 



বিধির ব্ধান। 

৪ 

হেন কালে এসে, বিধির সকাশে 

দেবী বনুন্ধর! কাতরে কয় ; 
করি প্রণিপাত, ওহে জগন্নাথ 

সত্ব-রজঃ-তমঃ- ত্রিগুণময় । 

১৩ 

রক্ষ ভগবান করুণানিদান 
শরণ ল'তেছি চরণ'পরে ; 

আমার ভূবন হয় নিমগন 
জীবের দুর্জয় পাপের ভরে । 

১১ 

সত্য ত্রেতা গত, দ্বাপর বিগত, 

কলির প্রাধান্য হয়েছে এবে ; 

জীবলোকে বিধি ! ঘটেছে কুবিধি, 
পাপেতে মগন হয়েছে সবে। 

৯৯ 

মিথ্যা আচরণ, শঠতা। ভূষণ, 
বঞ্চনার বিষে হৃদয় ভরা ; 

চৌর্য্য পরদার ঘোর ব্যভিচার 
জীব রক্তে সদা ভাসিছে ধরা। 

২১ 



২ বন-ফুল-হার । 

ও) 

অশক্ত ছুর্ববল ক্ষীণ কলেবর 

বহিতে দুঙ্য় পাপের ভার ; 

অসহা যাতন৷ সহিতে পারিনা 

উপায় বিধান কর আমার । 

১৪ 

পতিতপাঁবনী জীব-নিস্তারিণী 

তোমারি বিধানে অবনী-তলে নি 

ছিলা স্ুরধুনী কলুষ-নাশিনী, 
মুক্ত হ'ত জীৰ পরশি জলে । 

১৫ 

পাপ রাশি হেরে সখেদ অন্তরে 

ব্রহ্মলোকে দেবী গিয়াছে ফিরে ; 

এবে আছি শুন্য, প্রয়াগ অমান্য, 
পাপ মুক্ত বার পর্শি নীরে। 

১৬ 

স্বর্গ-স্বরূপিণী মোক্ষ-প্রদায়িনী 

তুলনে অতুল জগতে যেই; 

সেই কাশী ধাম আনন্দ কানন 

রাখিলা ভবেশ ত্রিশুলে সেঁই। 



বিধির বিধান। 

৯৭ 

পাপে ভেসে যায় টলমল প্রায়, 

খেদে মরি হেরে সোণাঁর কাশী। 

বিষাঁদ অন্তরে শঙ্করী শঙ্করে 

ত্যেজি বারাণসী কৈলাসবাসী । 

১৮ 

নাহি হরিদ্বার সরধূ কেদাঁর 

হ"ল অদর্শন তীর্থ অগণন, 

পাঁপতজোত বয় ভুবন জুড়ে। 

১৭) 

রক্ষ ভগবান, করহে বিধান. 

কেমনে নিস্তার পাইৰব আমি ; 

দর্ববলের বল সম্বল কেবল 

চরণ তোমার জগত-স্বামি ! 

ন্ 0 

দাও রসাতলে, প্রলয়ের জলে 

অথবা আমারে ডুবায়ে দাও ; 

ওহে ভবধব ! কত আর কব, 

্রক্মাণ্ড হইতে মুছিয়া নাও। 



৩৪ বন-ফুল-হার । 

২১ 

দেবী বসুন্ধরা কাতর-অন্তরা 
কাদিল। বিধির ধরিয়া পায়; 

করুণা-নিধান প্রভূ ভগবান 

দ্রেবিল হৃদয়, কহিল! তায় ।-- 

২২ 

“সহেনাকো আর, তনয়ে ! তোমার 

যাও নিজ স্থান, করিব বিধান, 

ঘুচাইব তব অপার দুখ ।” 

নও 

জীবের জননী চলিল। অবনশী 

নিজ নিকেতনে বিষণ মনে £ 

করুণা-বারিধি ডাঁকিলেন বিধি 

অরুণ বরুণ পবন যমে। 

২৪ 

মম বাক্য ধরি যাও ত্বরা করি 

অবনী-মগুলে, পাপেতে রত-_- 

জীবগণ হায়, সা নাহি বায়, 

প্রতিফল দিও উচিত মত। 



বিধির বিধান। 

২৫ 

ধাতার আদেশ, চলিল দিনেশ 
ংহার মুরতি ধারণ করি; 

মঘ হরে জল, বৃক্ষ হরে ফল, 

হাহাকারময় অবনী”পরি । 

১৬ 

চলিল পবন অসীম বিক্রম 

শিহরি অনন্ত উঠিল ভরে; 
ধর! টলমল যায় রসাতল, 

ভীমকায় গিরি উঠিল ন*ড়ে। 

৭ 

“ঘোর রণরঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে 

মাতিল সমরে প্রবল বায়ু; 

মহা পরাক্রমে প্রকৃতিরে জিনে. 

জীবলোকে আহা ফুরাল আয়ু। 

ন্ট 

করি দৃঢ় পণ ধাইল বরুণ 

প্রলয় নীরেতে ডুবাতে ধরা ; 

গভীর গর্জন ডাকে নবঘন, 
মর্তবাপী জন আতঙ্কে মরা । 



৩৩৬ বন-ফুল-হার । 

২৯ 

ব্যাপিল কুতান্ত বিশাল করে ; 

রোগ শোক জরা মৃত্যু ভয়ঙ্কর! 
ভীম পরাক্রমে জীবেরে ধরে। 

৩০ 

অন্যায় সমারে অভিমন্ুযু বীরে 

বধে সপ্তররথী কৌরব-রণে ; 

তেমতি ছুর্গতি জীবলোকে বিধি 

নিরখি বিষাদ উদিল মনে ।-- 

৩১ 

“জীব-হাহাকার সহেনাকেো! আর, 
অকালে প্রলয় হইল হেন; 

বিধির লিখন কে করে খণ্ডন 

পাধাণের রেখ মুছে না যেন ।” 

৩২ 

হেন ভাবি চিতে বিষণ মনেতেে 
পুনঃ বসিলেন কাঁরণ-তীরে ; 

আসীম-পরিধি কারণ-বারিধি 

নিনাদি মধুর যেতেছে ধীরে। 



স্বপ্প। 
১ 

কোন্ দূর বৈজয়ন্তে থাক গো স্বপন রাণি ! 
ত্রিদিব অমিয় দিয়া, গঠেছে তোমার হিয়া, 

বিরলে বিধাতা বসি হেন মনে অনুমানি ' 
নহে এত সুধারাশি, কোথা পায় তব হানি ? 

বরষি অজজ ধারে জুড়ায় জগত-প্রাণী 

কোন্ দূর স্বর্গ ধামে থাক গে। স্বপ্ন রাণি £ 
২ 

শুনেছি ত্রিদিবে আছে শি্ষরাণী, নভেন্দ্রাণী, 
কমল্বাসিনী রমা, জহির প্রি, 

২ রত 

সকল হুহতে তি তানি গো স্বপন রানে? 

[সই দেবেন্দ্র ণীদল-- এহন মুভীতল 

আসেনি জুড়াতে প্রাণ বরধি সাল্জনা বাণী, 
৮৯৪ 

জননী বলিয়। ডাকি, জননী ত নহি জানি 
খত) 

করুণা-রূপিণী ভুমি করুণার পারাধার, 

অপার ম্মেহেতে ভব মোকিত ভায়েছে ভব, 

বি শ্সেহ-বন্ধানে বাধা ভাবি তাই বালেবার 

ধরণী ডুবিয়া যায়, স্রবুপ্তির “কালে ভাক্ষ, 

প্রবেশি' মানস-পুরে কি মোহিনী মায়া-হার 
প্রাও কমল করে স্থুকোমল গলে তার। 

৪ 



৩৮ বন-ফুল-হার। 

£ 

হৃদি-রঙ্গ-ভূমে মাগো কর কত অভিনয় ! 
কি মনোমোহিনী বেশে, বেড়াও মা হেসে ভেজে 

ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া খেলা কর কত মধুময় ; 

শাদ্দবিশ্ব জেগে থাকে, অদ্ধ স্যুপ্তির বুকে, 

রঙ্গ দেখে আ-ধরণী । অবাক হইয়ে রয়, 

শোক হন বিষাদের দেখে যত অভিনয় । 

৫ 

ব্রিদিবে দেবত। গাঁকে দেখেনি ত কেহ তায়,_- 

কিন্তু এ মরতবাসী, হেরে নিতি তব হাসি, 
তোমার পরশে দেবি জীবন জুড়ায়ে যায়। 

কভু হাসি বিধুমুখে, কখন কীদিয়া ঢাখে, 
আঁক ম! বিচিত্র ছবি মানব-হৃদয়-গায়, 

কখন স্বরগে তুলি ফেল মর্ডে_ পুনরায় । 

৬ 

বিষাদ নীরদ ছায়া ঢাঁকিয়! হৃদয়াকাশে 

পড়ে আছি বনবাসে, আসিয়া দুঃখিনী পাশে, 

কি ছবি দেখালে মাগো উজলি আলোক ভাসে, 

আঁকিয়। মা মোহাঞগ্ুনে, দেখাইলে চন্দ্রাননে, 

দিবানিশি শত সাধ যেই মুখ দেখিবারে ; 
উ্ সন্ধ্য। যে দেবতা পুজিতেছি চিত্তাগারে। 



স্বপ্ি। 

৭ 

ভ'রেছ হৃদয় দেবি বেল যৃ'থি গন্ধ ভারে, 
মা তোমার কোলে শুয়ে, আঁখি ছুটী নিমিলীয়ে, 

দেখিনু আধার হৃদি হাসে পুর্ণচন্দ্র হারে ! 
করুণা-রূপিণী হ'য়ে, করুণার জোত লয়ে, 

ঢালিলে এ মরুভূমে যুড়ালে জ্বলন্ত প্রাণ; 
এত ন্েহ ছিল কোথা, যুড়ালে প্রাণের ব্যথা, 

এ আনন্দ রাখি কোথ! ধরাতলে নাহি স্থান, 

এমনি ক'রো মা কপ কৃপাময়ি অবিরাম । 

দেখা!। 

১ 

আবার হইবে দেখ। তোমায় আমায়, 

নিয়তির গতি ফিরে, কাল সাগরের নীরে, 

জীবনের ক্ষুদ্রতরী ডুবিবেক বায়; 
স্বত্যুর ভীষণ ছায়া, ছিঁড়ি ধরণীর মায়া, 

অন্তিমে জীবন রবি লুকাইবে কায়,-_ 

সেদিন আবার দেখা তোমায় আমায় । 

২ 

তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার, 

সেই আশ! হৃদে ধরি, সেই পথ লক্ষ্য করি. 



বন ফুল-হার। 

জীবনের দীর্ঘ নিশি যায় অনিবার! 
থাকিতে জীবন মম তৰ মুখ প্রিয়তম 

হেরিতে নয়ন ভরি পাব নাকি আর? 

তবে কি সে ছুরান্তের, বৈতরণী পার,__ 
তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার । 

৩ 

দুজনে একত্রে পুনঃ হইব মিলিত, 
অনন্তশৃঙ্ঘল দিয়া, বাঁধি যুগল হিয়া. 

এক সুরে হৃদিযন্ত্রে বাজিবে সঙ্গীত,__ 

শনস্তক আনন্দ রাশি মরমে পশিবে আসি, 
বিভোর বিহবল চিস্ত করি স্থুরভিত-_ 
প্রেমের মন্দারতরু হবে কুস্মিত । 

৪ 

ছড়াবে ভরিয়ে প্রাণ সৌরভ সম্তাঁর, 
অনন্ত স্থখের কোলে খেলাইব কুতুহলে; 

শান্তির প্রবাহ প্রাণে বহিবে অপার। 

চক্রবাঁক চক্রবাকী ছুপারে ছুজনে থাকি. 

ফেলিবে ন। আখিষুগে শোক অশ্রধার ! 

মনন্ত-সমুদ্র-পারে মিলিব আবার। 
৫ 

নিশ্মম জগতে দেখ সকলি মলিন-_ 

মলিনতা পরশিয়া,_ মলিন করেছে হিয়া, 



দেখা । 

কাদিয়া কাদিয়া শুধু যায় নিশিদিন ! 

গেল দিন গেল মাস, প্রবাহি অনল গাস 

করে গিরি অনিবার আনল উদগার : 

সেই অগ্নি উদসীরণ, থাকিবে যে আমরণ. 

ভাই বলি চল যাই অনন্ভ্রের পার ; 

জীবনে দেখিয়। সাধ মিটিবে না আর । 

মরণে কি প্রিয়তম পাইব নিস্তার ? 
অতৃপ্ত বাসনা দিয়ে, দেহ মন পোড়াইীবে 

প'রেছি গলায় যে গো অনালর হার ' 
অতৃপগু সে বত সাধ হইবে কি অবসাদ 

প্রেত-আত্মা শৃন্যে শুন্যে করিবে বিভা, 
করিবে আকুল প্রাণ চির হাভাকার 

পঁ 

হেন বদি দেশ গাকে যাইব তথায়, 

জগতের মলিনতা, কলঙ্ক নাহি নৎ 
হ।সে যথা তরু লতা চির সুষমায় ; 

অতৃপ্ত অনল রাশি, মরমে মরমে পশিন 

বখ। নাহি দেহ মন অনলে জ্বালায় 

পূরাইব সেই দেশে এই বাসনায় । 



বন-সুল-হার | 

ঠা 

তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার ! 

সই আশ! হৃদে ধরি, সেই পথ লক্ষা করি 

জীবনের দীর্ঘযাম। যাপি অনিলর। 

সেই দিন সেই ক্ষণে, মিলিব তোমারি সনে, 

সেদিনের পথ পানে চাই বারেনার ; 

সাবার মিলিৰ দোহে বৈতরণী পার। 

অসার মংসার। 

নিদাঘের বিববহ্ি গগন ভেদিয়া 

ভ্বলিতেছে কি শিখায় হৃদয় ভিতরে, 

উঠিতেছে ধুমরাশি দিক্ আধারিয়! 
আনল উত্ভাপে তপ্ত করির। প্রান্থলে ! 

নি 
সহ 

শত-ভ্ালা-তপ্ আজি এই দেহ ভুমি 

ভাসায় জজজ ধারে শোকাশ্র ঝরিয়।, 

কোথা নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময় ভুমি ? 

কীদি সক।তরে তব চরণ স্মবিযা । 
) 

নিবাইয়! দাও পিতঃ ! এই ভুতাশন, 
ঢাঁলিয়। করুণা-বারি করুণা-আলয় : 

পারিনা সহিতে আর যন্ত্রণা ভীষণ, 

জর্জর হ'য়েছি প্রাণে ওহে দয়াময় 



অসার সংসার । 

৪ 

দাও ভক্তি-বারি চির তৃষার্ত হৃদয়, 

যুড়াবে পরশি পদ-অস্তত তোমার : 

পাপিনী চরণ যে(গ্য নহে দয়াময়, 

ভমি দয়া না করিলে কে করিবে আর 

৫ 

জনমির! জগদীশ ! চরণ তোমার 

ভাবি নাই কেন দিন ওহে দয়াময় : 

অসার প্রমোদ-মদে মাতি অনিবার, 

করিয়াছি প্রতিপলে পাতক সঞ্চব 1 

২ 
প্রি 

পএসমে জাবনের রবি সন্থরি কিরণ 

মধ্যাড, গগন ভগ্তে ডলিবে পশ্চিমে এ 

এশমে ষে আসিবে নিশি আবরি ভুবন, 

কোথায় দাড়াৰ সে আধার অসামে 

৭ 

চির পাপে কলঙ্কিত এ দেহ আমার. 

তোমার চরণ নাথ করি পরশন : 

হর আজি পাপিনীর সেই পাপভ্ডার, 

পবিত্রিত কর পাপ-কলক্কিত মন । 



১৪০ বন-ফুল-হার 

৮ 

জগতের স্থখ সাধ সব অবসান, 

দুঃখিনীরে দাঁও স্থান চরণ-কমলে, 

আর কেন রাখিয়াছ জঙ্ভরিত প্রাণ ? 

ভাসিতে অক্ষম নাথ আর অখিজলে 

কেন চিরদুঃখিনীরে ভূতলে আনিষ', 

দেখাই(ল নন্দনের অপূর্ণৰ কানন ? 

সরগন্ধি মন্দার-হার গলে পরাইয়া, 

নিরুদ্ধ খের উত্স করিলে মোচন" 

কি করিল অনাথিনা চরণে তোমার, 

ফেলিয়। দিয়াছ '্তাই অকুল জতাণে। 
ভরিয়া নন্দন্চিত্র মরমে তাহার 

জ্বালিয়াছ মরুময় স্বলন্ত অনলে। 

বদর-কুস্থম-কুষ্তী দেখ দয়াময়! আফিকার মরুভূমে আজি পরিণত 
ফুটন্ত গোলাপ শত হয়েছে বিলয়, 

নীরব কোকিল ক জনমের মত 



জপার সংসার । ৪৫ 

১২ 

ব্রিদিবের সেই শোভা দেখিব না আর, 

ভিখারিণী পাবে কোথা অমুল্য রতন ? 

মরুভূমে ভাসে শোভা সৃগতৃষ্জিকার, 
স্থল দাও গ্রীচরণে এই নিবেদন । 

অৃ্। 

কোথায় অদৃষ্ট দেবি ! 

দাও দেবি দাও আবার আমারে 

ফিরাইয়া সেই অতুল স্থুখ ; 

সখের শৈশব স্থুখের সাগরে-_ 
আবার ভাসিব প্রকুল্লমুখ । 

এসরে আবার, স্থুখের কৌমার ! 
সাদরে তোমায় তুলিয়া লই; 

ভুমি গো আমার, আমি যে তোমার, 

এক দেহ এস দ্'জনে হই। 

হে অদৃষ্ট দেবি! কগরোনা ছলনা, 
কি দোষ ক'রেছি তোমার পায়? 

কি হেতু বলনা, এতেক যাতনা, 

তজত্র আমারে দিতেছ হায়! 



চাও বন-ফুল-হার। 

শৈশব হইতে যৌবন অবধি 
হায়রে একটি দিনের তরে-__ 

হে অদৃষ্ট ! তুমি দিলেনা কখন, 
দেখিতে আমারে সখের করে। 

কোন্ অপরাধে আছি অপরাধী, 

কিছুই জানিনা কারণ তার; 

অথচ একিগো জনম অবধি 

বহিতেছি স্ধু দুঃখের ভার। 

আর যে পারিন। সহিতে যাতনা, 

পুঁড়িয়৷ পুড়িয়া হ'তেছি ছাই £ 
নয়নের জলে প্রবল অনল 

নিভে না, কি করি কোথায় যাই 

আয়রে অদৃষ্ট ! দেখি ভাল করে, 
কি লিখন বিধি লিখেছে তব : 

চিরিয়া ললাট উপর ভিতর 

তন্নতন্ন করি” দেখিব সব। 

আরো কত কাল এ শুন্য ধরায় 

এ পাপ জীবন বহিতে হবে! 

আরো কত কাল নয়ন ধারায় 

মম হৃদিতল ভাসিয়ে রবে !! 

অথবা তোমার নাহি কোন দোষ, 

বুঝিয়াছি ইহা বিধির খেলা : 



অসার সংসার । ৪5 

কি লেখনী দিয়ে লিখেছিলে ভালে 

হা পোড়া বিধাত। ! আমার বেল! । 
দয়া মায়! বুঝি দিয়া বিসর্জন, 

পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়াছিলে ? 

নহিলে এমন কঠোর বিধান 
বলনা কেমনে করিয়! দিলে । 

বল বল দেব কেন হে তোমারে 

করুণাসাগর সকলে কয় ? 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আনমনে 

কেন গায় তব করুণাচয় * 

ওহে দয়াময় আমার উপর-_ 

করুণার ধারা ঢালিলে ভাল: 

তার বিনিময়ে রেখেছ কেবল 

ললাটে অনন্ত যাতনা-জাল ' 

মরিতেছি জ্ব'লে প্রাণের জ্বালায়, 

তাহার উপরে ছলন। হেন : 

ভ্রলিবার তরে নিয়তি যখন, 

জগতে তখন আনিলে কেন ? 

নিয়তি-শৃঙ্খলে মানবজীবন 
কেন হে বিধাতঃ ! বাঁধিলে ভায় ' 

ঘোর কালচক্র ঘুরে অবিরাম, 
এ মানবজাতি দলিত তায় ! 



৮৮ বন-ফুল হার । 

কে জানিতে পারে, কে বলিতে পারে, 

কি ফল কখন অদৃষ্ট ধরে ; 
অদৃষ্ট-লিখিত যে ফল যখন, 

অবশ্য তাহাই ভুগিবে নরে। 
যদি তাই হয় ওহে ইচ্ছাময় ! 

তব ইচ্ছাধীন কপাল ফলে ; 

চাতিন! জানাতে তব সে সবায়, 

"ক ভবিষ্যত আধার-তন্েে । 

হব ভেন বল ওহে পঙ্ামেশ । 

মম জদে দাও করুণা রি, 

“তামার নির্ণীত নে ফল খন, 
সহি “শেন দেন, নাভিক ডরি' 

“হান বিচলিত ক্ষণোকেব তলে 

নাভি হয় মম জীবন মুন. 

হব ইচ্ছ্। ভালি ওকে দয়াময় ! 

ধরিব হদ্য় করি যতন: 



নির্জাসিতা সীতা।। 
(যমুনার প্রতি ) 

যমুনেগো কৌথা চলে যাও * 

গাহিতেছ কার গান, হ্ৃদে ধরি কার তান, 

কার মরমের ব্যথা কাহারে শুনাও £ 

বল কার প্রেমে মাতি, এ সঙ্গীত দিবা রাতি, 

চঞ্চলা, পাঁগলপারা আথিবীগি গাও ? 

বল সই খুলে বল মোর মাথা! খাও ! 
২ 

জানি সই তৌমার বেদনা ! 

তব পতি জলনিধি, বহু নদী তোষে নিতি, 

জানেনা কুলীন পতি নারীর বেদনা ! 

তাই কি অধীর প্রাণে, আকুল বিরহ গানে, 

মন্মোচ্ছ।সে জানাইছ অন্তর-যাতন। 

দগ্ধা মানিনার মত সদাই উন্মনা ! 
খত 

বাসনা বিফল কু নয় ! 

একদিন গুণবতি ! পাবে মনোমভ পতি, 

ঘুচিবে বিরহ জ্বাল। জুড়াবে হৃদর ! 

প্রসারি সহতআ্ম কর, হৃদে ধরি বত্বাকর 

সোহাগে তুষিবে তোমা” প্রেমের আলয়। 

আসিবেন। গ্রাণে তব সপত্বীর ভর ! 
৫ 



8৬ বন-ফুল-হার। 

৪ 

হায় সখি এ ছার জীবনে ! 

্নম-ছুখিনী সীতা, ছিল যার অনুগতা, 
তমালে মাধবী যথা সুদৃঢ় বন্ধানে £ 

ভায়াসম যার সাথে, ভ্রমিতে বিজন পথে, 

কত নবস্থুখ আসি উপজিত মনে ; 

আশার কি পাইব ফিরে সে চারু রতনে ? 

€ 

সেই দিন আজো পড়ে মনে! 

অঙ্গনে হরিণী বালা, নেচে নেচে করে খেলা, 
নিকুপ্তে বিহগী গায় মধুর নিক্ষণে ; 

স্বচ্ছ গোদাবরী-নীরে, বক হংস খেলে ধীরে, 

দেবোপমা খধিবাল। কুস্্ম চয়নে, 

হেরিতাম কত সুখে হায়লো নয়নে ! 

কত ফুল ফুটিত কাননে ! 

ত্রলিয়া কুস্থমদাম, গাঁথি মাল! অভিরাম, 
সাজা”তাম নাথ-অঙগ অপুর্ব ভূষণে ; 

নয়নে নয়ন রাখি, অনিমিষে চেয়ে থাকি, 
যত দেখি তত আশা বাড়ে প্রতিক্ষণে, 

সে চিত্র বিশ্বিত সীত-হৃদয়-দর্পণে ! 



নির্বাসিত সীতা। 

পি 

হায় সখি কি কব বলনা, 

নিতি তব তীরে আসি, নয়ন সলিলে ভাসি, 

জানায় দুঃখিনী সীতা হৃদয়-বেদনা ! 

বল সই বল বল, এই তপ্ত অশ্রুজল 
কোমল হৃদয়ে তব দেয়কি যাতন। £ 

খুলে বল প্রাণ-সই চাপিয়ে রেখন। ! 

৮ 

এ জগতে কেহ আর নাই, 

ভূমি বিনে গিরিবালা, যুড়াতে প্রাণের জ্বালা, 

তাই তব কাছে আসি ছুঃখগান গাই) 

মনে বত ছুঃখ পাই, কেমনে বলনা কই--- 

ভাঁষায় কি বর্ণ আছে ? য! দিয়ে জানাই-_ 

মামার হৃদয় ব্যথা, অব্যক্ত সদাই ! 

১১ 

প্রীতিপুর্ণ শান্ত তপোবন ! 
রোগ শোক হিংস দ্বে,খ নাহি কলুষতা-লেশ, 

মুর্তিমতী সরলতা, নিত্য স্থুশোভন; 

মানব-রসনা হেথা, প্রাণে নাহি দেয় ব্যথা, 

নাহি ঢালে হলাহল তীব্র বিভীষণ, 

শান্তির আলয় এ যে শান্ত তপোবন ! 

প্র» 



৫২ বন-ফুল-হার। 

৩ 

বসম্ত অনিল বয়, 
বিলোল লবঙ্গ লতা, কাপে ফুল হারে গাথা, 

ভ্রমরী অন্ত খেয়ে করে বিচরণ ; 

এমন পবিত্র স্থান, শ্রীতি-প্রেম চির খাম, 
ুঃখিনী সীতার নেত্রে বিষ-দ্রশন ; 

নাহি পারে যুড়াইতে সন্ভতাঁপিত মন। 

১১ 

কাল পঞ্চবটী বনে, 
হায় কি অশুভক্ষণে, স্বর্ণ মুগ এ নয়নে 

নেহারিয়৷ মুগ্ধচিতে হৃদয়রতনে-_ 

কহিলাম দাও ধরি, কে জানে বিধাতা অরি, 

পেতেছে ছলনা-জাল সীতার কারণে ; 

দেবতা মমতা-শুন্য কে জানিত মনে ! 

১২ 

গেল নাথ মুগ ধরিবারে, 

কে জানিত চিরতরে, ডুবিব ছুঃখের নীরে, 
রঘুকুল-বধু যাবে রক্ষঃ-কারাগারে; 

সেই দিনে অবিরত, সৃখ-শশী অস্তগত, 
ডুবিল ভাগ্যের তরি ছঃখ-পারাবারে ! 

ভাসিল জানকী চির কলঙ্ক-পাথারে ! 



নির্বাসিত সীতা। ৫৩. 

১৩ 

বড় সাধ ছিল সই মনে,_- 

যুগল তনয় নিয়ে, স্নেহলত। প্রসারিয়ে, 
বাঁধিব বেষ্টন দিয়ে হৃদয়ের ধনে ) 

শুধিব প্রেমের খণ, আনন্দে হইব লীন, 

মিটেছে সে টির সাধ বালীকির বনে, 

কে চ।লিল হলাহল সরল জীবনে ! 

৯৪ 

কেন আশা আজো মনে জাগে! 

অভাগী জানকী কিরে, ফিরে পাবে রঘুবীরে, 

স্থাপিবে দে্তা ভাবি হদি পুরোভাগে 

ভকতি-প্রসূন দিয়ে, গ্রাতি-অধা প্রদানিয়ে, 

পুজিবে চরণ ছুটি প্রেম নুরাগে, 
রঞ্রিত সীতার মন য'র প্রেম-রাগে । 

৯১৫ 

হত আশা দগ্ধ ভাগ্য ফলে, 
আর এই অভাগিন,  হেরিবেনা রঘুমণি, 

পারিবেন! নিভাইতে প্রাণের অনলে; 

সীভার মরম কথা, অব্যক্ত প্রাণের ব্যথা, 

শুনিবেন! কেহ আর বে অন্ত-স্তলে ; 
ভাসিবে এ বক্ষঃস্থল নয়নের জলে । 



6 বন-ফুল-হার । 

১৬ 

শুন ওলে। পতি-সোহাগিনি ! 

সরযু সহজা সনে,  জম্মিলিতে ফুল্ল মনে, 
যবে অযোধ্যায় ষাবে সাগর-সঙ্গিনি ! 

নিত্য আসি তব তীরে, ভাসিয়া বিষাদনীরে, 
ঢালে যে নয়ন ধার! বন্ুধা নন্দিনী, 

উপহার লয়ে যাও শমন-ভগিনি ! 

১৭ 

দিও তারে ওগে! সোহাগিনি ! 

স্টন সই মাথা খাও, এ মিনতি-চগলে যাও, 
বলিও জীবননাথে সীতার কাহিনী,-- 

পাতার কুটারে রয়ে,  খধিবালা সঙ্গে লয়ে, 
বনে বনে ভ্রমিতেছে হ'য়ে পাগলিনী-_ 

জনম দ্ুঃখিনী সেই জনকনন্দিনী 1 

৯৮ 

কত আর সহিব নিয়ত, 
স্মরিয়া সে ভূতকথা, বাজে হৃদে শত ব্যথা, 

সহত্র বৃশ্চিক যেন দংশে অবিরত; 
অযোধ্যার সুখ যত, নিশির স্বপন মত, 

জেগে জেগে উঠিতেছে মানসে নিয়ত; 
সীতার জীবন মন্ রাম-অনুগত। 



তারে যেন ভুলি নাই। ৫৫ 

১৯ 

“িরণীঈশ্বর তুমি নাথ! 
বনু কোটা প্রজা লয়ে, থাক থাক স্তখী হয়ে ? 

আসর্গ ধরণী গাহে তব যশোগান ! 

তব নাম ক'রে ধ্যান অভাগিনী ধরে প্রাণ, 

এ জনমে বিধি তারে হইয়াছে বাম ! 

জন্ম জন্মীন্তরে পুর্ণ ক'রো মনস্কীম 1৮ 

শপ চাহ পা, ৪” 

তারে যেন ভূলি নাই। 

সদ! মনে ভাবি তাই, 

পাছে তারে ভুলে যাই; 

সে মম হৃদয়মণি, 

সে বিন! যে কিছু নাই । 

তাহার ভাবন! ভাবি, 

মনে কত তৃপ্তি পাই; 

তার রূপ ধ্যান করি, 

স্থখের অবধি নাই । 
জীবন সমুদ্র মাঝে 

প্রবল তরঙ্গ হেরি, 

পাছে তারে ভূলে যাই--_ 
সদা মনে ভয় করি। 



৪৩ বন-্ফুল-হার । 

কুতান্ত আসিবে যবে 

লইতে এ অভাগিনী, 

সেই মুখ বুকে ধরি 
যাব শত-আনন্দিনী । 

সে মম নয়নম্ণি, 

তাহারে ভূলিব কিসে ? 
সে মম হৃদরনিধি 

রহেছে অন্তরে মিশে ॥ 

শরতে সুধা» করে 

তৃধা-ধানা বরিষণ, 

বসন্ভে প্রকুতি শোভা, 
দল্য়ের সী রণ । 

নব কিশলয় দলে 

প্রছুল কুস্সরম শৌনভাঃ 

বিমল সরসী বুকে 

পক্কজিনী মনো লোভা । 

গাঁ অন্দকারময়ী 

নিশীথিনা বরিষার, 

জ্বলে যার গলাদশে 

ল্ষীণ তাঁর! সুকুমার | 

আধার জলদ কোলে 

হেমা! সৌদানিনী, 



তারে যেন ভুলি নাই। ৫৭ 

বরিষার পুর্ণকায়া 
কলসম্বরা ক্রোতত্বিনী । 

চপল তরঙ্গকুল 

নীলানন্ত রত্বীকর, 

প্রকৃতি বিলাস ভূমি-_ 
মনোহর ধরাধর । 

কোকিলের কুহু কল, 

প্রেমগীত পাপীযার 

নিশীথে নিদ্রার ঘোরে 

বাঁশরীর স্থধাসার । 

এ তিন ভুবন মাঝে 

যাহ। কিছু সুষমার, 
তাহতেও শোভাময় 

এ নয়নে সে আমার । 

চাহিনাকো। স্বগন্থখ, 

বিভূ-পদে ভিক্ষা চাই,__ 

ভবসিন্ধু পারে গিয়ে 

তারে ষেন ভুলি নাই। 



আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি ? 
রা 

আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি ? 

সে দিন ষেকেঁদে গেলে, 

পুনঃ কেন ফিরে এলে £ 
পোড়ে নাকি তব মন ভেরিয়া ভারতভূমি ? 

২ 

ধরিয়া লোহিত ছবি কি হেতু উঠেছ রৰি ? 
এ ভারত কি যে ছিল, 

এখনি বা কি হুইল, 
কি বলিব দিনমণি ভুমিতে। হে জান সবি । 

ও) 

দিগন্ত অনস্ত মুখে তব জয়ধ্বনি করে, 
যে যেখানে চরাচরে, 

তব যশ গান করে, 

ডুবায়ে অনন্ত বিশ্ব আনন্দের সরোবরে । 

৪ 

ভুমি কি নিঠুর রবি কিছু কি মমতা নাই ? 
তোমারে হেরিয়৷ ভবে 

জাগিল দেখন। সবে, 

এখনি ভারত মাতা জাগিবে যে ভয় পাই।' 



আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি । ৫৯ 

৫ 

পুত্র শৌকাতুরা সবে দীন! হীন। কাঙ্গালিনী, 
দ্লিত। চরণ ভারে-_ 

এখনি যে হাহাকারে ! 

কাদিবে কীদাবে সবে শোকে তাপে বিরাগিণী ! 

৬ 

শতপুত্র-শোকে আহা হ'য়ে আছে পাগলিনী ! 

জালায় জর্জর হায় । 

ব্যথায় ব্যথিত কায, 

অবসন্ন, ধরাসনে ঘুমাইছে অভাগিনী । 

৭ 

মার তারে জাগা”ওনা এ মিনতি বার বার, 

জুলিবে যে শোকানল 

দ্বিগুণ করিয়ে বল, 

নিভাইতে সে অনল হবেনাকে! সাধ্য কার ' 

৮ 

এক দিন যে ভারত ছিল রাজ-রাজেশ্বরী, 

বুকেতে পাষাণ হার, 

চরণে শৃঙ্খল তার, 

অনাখিনী পরাধীনী--একি দশ। আহা মরি ' 
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৯ 

ফাটেনা হৃদয় কি হে শোকে তব দিবাকর ? 

কে বলে দেবতা-চিত 

তাহ'লে কি এ ভারতে আসিতে হে বারবার ? 

০ 

আরো! কি দেখিতে সাধ মনেতে তোমার আছে ? 

যে চিত্র উদ্দ্বলতম, 

তুলনায় নিরুপম, 
গর্দিবিতা অমরাবতী লভ্ভিতা যাহার কাছে 1.৮ 

কি দ্রেখিতে এস ভুমি দেখিবার আছে বাকি । 

ভন্মস্তুপ বহ্ি-খেলা, 

কোথাও অস্থির মালা, 

এ মহা শ্বশান লীল! দেখ খুলি শত আঁখি ! 

১২. 

যাও চলি, দিনমণি ছাড়িয়ে গগন তবে) 

তিমির সাগরে ধরা 

চিরতরে হোক্ ভরা, 

জীব, জন্ত, তরু, গিরি যাক্ রসাঁতল সবে । 



আমি কি ভূলিব। রি 

১৩ 

বীজন অনিল মৃদ্ব ছুঃখিনী মায়ের গায়, 
ঘুমাঁক্ অভাগী শুয়ে ; 

সহত্ কিরণ থুয়ে 

লুকাও লুকাও রবি, অনন্ত সিন্ধু কায়; 

আর এ ভারতে ভুমি এসন! এসন৷ হায় ! 

আমি কি ভুলিব। 

১ 

তুমিতে! ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভূলিব, 
বাসিয়াছি কত ভাল, 

বাসিব যে চিরকাল, 

সম ভাবে অনুরাগে, যত দিন বাচিৰ : 

তব প্রেম পারিজাত 

ফুটেছিল কত নাথ, 
কি জানি কি পুণ্য ফলে,__কিসে তাহা ভুলিধ ? 

২ 

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব, 

যুড়াতে প্রাণের জ্বালা, 

সেই মন্দারের মালা 
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পরা'লে দরিদ্রাগলে, চির মনে করিব. 

স্থখ স্বপ্ন অমরার,-. 

ভাঙ্গিলে সুখের নিদ্রা কিসে প্রাণ ধরিব ! 

৩) 

তুমিতে। ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব, 

টা প্রেম স্থখ আশ' 

সে অনন্য ভালবাসা! 

ঢালিলে অজভ্র ধারে ভুলিতে কি পারিব * 

দেবতা নিদয় হায়! 

ঢাকিল বিষাদ ছায়, 

ঢাকিল হৃদয় তল কত আর সহিব ! 

৪ 

তুমিতো ভুূলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব, 
কেহ যে কোথাও নাই, 

তবে কার মুখ চাই, 

ভ্রমি এ বিশাল বিশ্ব! কার মুখ হেরিব ? 

এ বে আশা মরীচিকা, 

এ ষে প্রেম বিভীষিকা» 

অভ্প্ত বাসন! প্রাণে চিরকাল বহিব? 



আমি কি ভূলিব। ৬ 

৫ 

তরমিতো ভূলেছ ভাৰি আমি নাহি ভুলিব, 
কল্পনার তুলি ধ'রে 
হৃদয় ফলক'পরে 

তব মূর্তি চিত্র ক'রে মানসেতে হেরিব। 

এই নয়নের ধারে 

এই প্রেম উপচারে 
দয় শোণিত ঢালি চিরকাল পুজিব ! 

৬ 

হুমিতে! ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব. 

তুমি মৌর থাক সুখে, 
এ হৃদয়ে শত মুখে_ 

দংশুক দুঃখের ফণী অবহেলে সহিৰ ! 

যদিও সে বিষে প্রাণ 

জর্তজরিত অবিরাম 

কি ক্ষতি তাহায়? আমি বিষ ভার বহিব 
তুমিতো ভূলেছ ভাবি আমি নাহি ভ্ভুলিব ! 

ভালবাসা । 
১ 

ভালবাস ! কে তোমারে করেছে গো নিরমাণ ? 

মানব হৃদয় ভূমে করিয়াছ বাসস্থান, 
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মিলিয়৷ দেবতাদলে, পাঠাইল ভূমিতলে, 
মত্ত্যভূমি করিবারে স্বর্গধামে পরিণত ! 
তূমি না থাকিলে ধর! হ'ত জড়পিগুবত। 

যখন যে দিকে চাই, তোমারে দেখিতে পাই, 
সর্ববময়ী করিয়াছ স্বর্গ মর্তত অধিকার ; 

তোমাতে ভূবন রত তুমি সর্বব মুলাধার। 

কিরূপ ধরিয়। তুমি কি বেশে বিহার কর,--- 

জানিনা, ভুলিয়ে যাই পরশিলে তব কর ; 

মানব মরম দেশে, প্রবেশি অলক্ষ্য বেশে, 

হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে মায়া আলো জেলে দিয়ে, 
মায়াময়ি ! কর খেলা মায়! রাজি প্রকাশিয়ে । 

পরশিলে তব ছায়া, নরক স্বরগ কায়া, 

অনন্ত সৌন্দর্য্য খেলে নর আঁখি ঝলসিয়া, 
পিশাচ দেবতা হয় তব অঙ্গ পরশিয়া ৷ 

৩ 

হেরিলে তোমার মুখ সংসার মোহিত হয়, 
বিমুগ্ধ জড়ের মত অবাকে চাহিয়ে রয়। 

তোমার কারণে নদী ধায় বেগে নিরবধি, 

শিলাখণ্ড ঠেলি পায় শত ধারা হ'য়ে বয়, 

প্রভাতে কুন্ুম ফুটে, সমীরে সুগন্ধ ছুটে, 



ভালবাস । 

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, জলদে বিজলী হাসে, 
অনলে পতঙ্গ পড়ি ভস্ম হয় অনায়াসে । 

৪ 

মায়ের হৃদয়ভূমে স্থধাময়ী প্রবাহিনী 

প্রবাহি জননী প্রাণ ভাসাঁওগো স্ুহাসিনি ! 
দম্পতীর প্রাণে মনে, কি যে খেল বরাননে, 

স্বরগে নরক কর নরকে স্বরগী ভায় ; 

মৃত্তিকা স্বর্ণ কাচে হীরা জ্যোতি ঝলসায়। 
উঠে রবি নভ তলে, কমলিনী ভাসে জলে, 

দুরে থাকে বনস্পতি লতিকা লতিয়ে গিয়ে-_ 
প্রসারি বিলোল ভুজ ধরে তারে জড়াইয়ে । 

৫ 

তোমার কমল কর দেখ পরশানে আজি, 

মরম কুক্গুমময়ী শোৌভার উঠেছে সাজি ; 

অয়স্কান্ত মণি দুরে, অরস হৃদর পুরে, 
কি অনন্ত আকধষণে টানিতেছে অবিরল, 

তোমার বিচিত্র লীল। কে পারে বুঝিতে বল. 

স্বর্গের সেপানে ভুলে, কেননা পশিতে দিলে? 

না! দিবে পশিতে যদি, কেন তবে দেখাইলে ! 

নিদয়ে ! ছলন। এত কোথা বল শিখেছিলে £ 



রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি। 
ব্রজপুর কমলিনি, কেঁদোনা লো আর ; 

মুছে ফেল প্রাণসখি নয়ন-আসার । 

উপপ্রুভ শশী প্রায় ও মুখ মলিন হায়, 
নিরখিয়। ফেটে যায় বক্ষ গোপিকার । 
রাধা বিনা ব্রজপুরে কিবা আছে আর ? 

তব মুখ চেয়ে সবে রেখেছি জীবন, 

রাধা আছে পাৰ পুনঃ শ্যাম দরশন ! 

রন্দাবন-বিলাসিনী, রাধ। শ্যাম-সোহাগিনী, 

কারা ছাড়া ভায়া কভু রহে কি কখন ? 

শাবার আসিবে ফিরে ত্রজের রতন ! 

হেরলো যমুন।, সখি, প্রেম-গরবিণী, 

ছুখিনা পরের ছুখে সাগরসঙ্গিনী । 

বেন কল কল স্বার, হাদয় সান্ন। করে, 

বলে-কেন কাদ যত ব্রজের কামিনী ! 

আসিবেন পুনঃ ব্রজে শ্যাম শুণমণি | 

কে জানিত কুষণচন্দ্র নিঠর এমন । 

কে জানে দহিবে হেন বিরহ দহন ? 

আসিব বলিয়া গেল, পুনঃ ফিরে না আইল, 

তীক্ষ ক্ষুরধারে বধি সরল জীবন, 

গোগীর সর্বস্ব হরি করেছে গমন। 



রাধিকার প্রতি সবীর উক্তি । 

ম্যামের বিরহ জ্বালা সহেনা জীবনে । 

যুড়াতে প্রাণের জ্বাল! সে মধুভবনে-_ 
যাব সখি ত্বরা করে, তব শ্যাম টাদে ধরে, 

পাতিয়! পিরীতি ফীদে, আনিব যতনে ; 

রেখ ধরে বরাননে ! জলদবরণে। 

মধুপুরে রাজা আজি শ্যাম গুণমণি ; 

কত স্থখে আছে লয়ে মথুরাবাসিনী ! 

হেরি আহিরিণী বালা, শ্যাম কি করিবে হেলা ? 

শুনিবে না গোপিকার দুঃখের কাহিনী £ 

তাহ”লে ধরিব তার চরণ দুখানি । 

বলিব সকলে মিলি কীদিয়া কাদিয়!,-- 

চল শ্যাম ব্রজপুরে আবার ফিরিয়৷ ; 
তোমা বিনা বৃন্দাবন, হয়েছে নিবিড় নন, 

পশু পক্ষী অচেতন নীরবে পড়িয়া ; 

কাদিবে তোমার প্রাণ সে দৃশ্য ভেরিয়া ! 

গ্রাসিয়ছে ব্রজভুমি বিষাদ-রজনী, 
কতবধ শুনি নাই দিহঙ্গের ধ্বনি । 

ডালে বসি শুকসারী, কাদে ফেলি আখি বারি, 

কদন্বের ডালে আর নাচেন! শিখিনী, 

বহেন! উজানে আর যমুন! ভাবিনী ! 

৬৭ 
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কি এক বিষাদে তর! নিকুপ্-কানন, 
নেহারিলে প্রাণসখা কেঁদে উঠে মন; 

ফুটেনা কুসুম হায়, বহেনা মলয় বায়, 
আসেনাকে। অলি আর করিতে গুগ্ন ; 

শ্মশানেতে পরিণত আনন্দ কানন; 

শ্যামহার! স্বৃতপারা রাধ! বিনোদিনী-__ 

ধরাসনে লুটাইছে ব্রজের কামিনী ! 
জনক জননী তব, শোকে অচেতন সব. 

ফেলিতেছে আখিজল দিবস যামিনী, 

তুলিতেছে অবিরল হাহাকার ধ্বনি। 

সরল গোপের বাল। ত্যজি লাজভয়, 

তোমার চরণে শ্যাম ল'য়েছে আশ্রয় ! 

অবল।র প্রাণ হরে, এলে শ্যাম মধুপুরে, 

নবফুল পেয়ে বুঝি ভূলেছ রাধায় ? 

তোম। বিন। রাধিকার প্রাণ রাখ। দাঁয়। 

দুখিনী রাধারে আর পড়ে নাকি মনে ? 

ভুলেছ কি একেবারে সুখ বৃন্দাবনে ? 
যমুনার জল খেলা, নিকুপ্জে গোগীর মেলা, 

কুম্থমিত লতিকার ঘন আবরণে, 

কেমনে ভূলেছ সখা সে সুখ মিলনে ? 



রাধিকার প্রতি স্থীর উক্তি । ৬ 

মনে কি পড়েনা সখ৷ যমুনা বেলায় 
বাজাতে মোহন বাঁশী “আয় রাধে আয়” ? 

গোপিকা আকুলহিয়ে, কুলমান বিসভ্জিয়ে, 
দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে গুরুগঞ্জনায় 
কলঙ্ক পশরা লয়ে ছুটে উভরায় ! 

কেমনে ভূলেছ সখ! সে সব এখন ! 

নিমেষের তরে তব কীদেনা কি মন ? 

যদি সেই সুখ সাধে আসিতে নারিত রাধে, 

হতাশের রবে কেন ভরিতে ভুবন ? 
যে রবেতে ব্রজাঙ্গন। হ'ত অচেতন ? 

যদি ভূলে থাক সখ৷ রাধিকা স্থন্দরী 

চত্র বিকচিত সেই পুর্ণিম! শর্ববরী, 
চল শ্মাম চল তথা, লয়ে যাই রাধা যথা, 

কি অনলে জ্বলিতেছে দিবা বিভাবরী ৷ 

পাষাণে বহিবে সখা শোকের লহরী ! 

গোপিকার মন্বব্যথ! যদি নাহি শুনে, 

যদি নাহি আসে শ্যাম এ ব্রজ-ভুবনে, 

সখিলো কিহেতু আর, বহিব জীবন ভার. 
জুড়াব বিরহজ্বালা ষমুনা-জীবনে, 
পাইব দেহান্তে সখি রাধিকা-রমণে। 



শকুত্তল]। 
১ 

এত চিস্তা কোথ। হ'তে আসে ভাবি তাই । 

মাস, বর্ষ, পল কত, অতীতের গর্ভগত, 

ক্রমশঃ সকলি হত, চিন্তা গেল নাই ! 

বুঝি এই পয়োধরি পারাপার নাই। 

২ 

ভাবিবার তরে বুঝি জনম আমার ! 
স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে করে, থাকিব জীবনে ম'রে. 

বহিবে স্মরিয়ে স্থধু নয়নের ধার, 

এই নয়নের জল শুখাবেনা আর। 
৩) 

অয়ি চিন্তা! বনান্তরে তুমিই আমার 
প্রিয়তম। সহচরী, তোমারে হৃদয়ে ধরি, 

আশার আকাশ হেরি নিত্য অন্ধকার, 

সম্মুখে বিষাদ সিন্ধু অনন্ত উপায় ! 
০ 

যার তরে জ্বলিতেছি অনন্ত অনলে, 

অশান্ত হৃদয় হায় ! কেন তার দিকে ধায় ! 

কেন তার মুখ আঁকি হৃদয়ের তলে, 

দেখিতেছি নিশি দিন ভাসি আঁখি জলে ! 



শকুস্তল।। ৭১ 

৫ 

তবুও তাহারে আমি বড় ভালবাসি । 

বিষাদ জলদ দলে গভীর আরাবে চলে, 

রহিয়াছে তারি তরে এ হদয় গ্রাসি। 
তথাপিও তারে আমি বড় ভালবাসি । 

৬০ 

উদিলে চন্দ্রম! চারু রজত বরণ, 

মনে হেন অনুমানি, যেন তার মুখ খানি 
তাহার নিশ্বাস কলি হেন লয় মন, 

কুস্থম সৌরভ যবে করে বিতরণ | 

শৃ 

শিশিরে প্রেমাশ্র তার করি বিলোকন 

বহিলে মলয় বায়, তাহারি কোমল কায় 

পরশি শিহরি' উঠ্ঠি, কৌকিল কুজন-_ 
মনে পড়ে তার সেই প্রেম আলাপন ! 

৮ 

কেমনে ভূলিব সই তার মুখশশী ! 
দু দণ্ডে পলে পলে, প্রলয় অনল জ্বলে, 

বিশাল ্রন্মাণ্ড দহি, যেতেছে ঝলসি, 

প্রলয় বহ্ির মাঝে কেন পড়ি বসি। 



ণৎ বন-ফুল-হার । 

৯ 

নিতি নিতি বাঁড়িতেছে অন্তর যাঁতন! ! 

কি করি কোথায় যাব, কেমনে নিষ্কৃতি পাব, 
কিসে যুড়াইব এই দারুণ বেদনা ? 
কি আছে ওষধ হেন জগতে বলনা £ 

১৩ 

বহিতে পারিনা আর যন্ত্রণার ভার ! 

দিবানিশি যার তরে, হৃদয় আকুল করে, 

চিন্তার অনলে গুড়ি হ'তেছি অঙ্গার, 
জীর্ণ শীণণ তনু মম অস্থি চম্্ম সার ! 

১১ 

সেকি গে মুহুর্ব তরে আমারে ভাবেনা £ 

স্বপনে হেরিয়া যারে, ভাসি স্ুখ-পারাবারে, 

কোথা স্বর্গ তার কাছে হয় কি গণন। * 

সেই সুখ, সেই শান্তি সেই তো৷ কামনা । 

১২ 

সেই স্বর্গ, সেই পুণ্য তীর্থ পবিভ্রিত, 
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই মন সেই প্রাণ, 

আমার সর্বস্ব সেই ধমনী শোঁণিত, 

এই দেহ এই বিশ্ব তাহাতে গঠিত। 



শকুত্তল!। ন 

১৩ 

সে দিনের কথা, হায়, ভূলিৰ কেমনে ! 

যেই দিন সে প্রথমে আঁখি আখি সশ্মিলনে, 

অপার্থিব স্বর্গ-স্থখে ডুবাইল মন; 

ফাটে প্রাণ আজি তাহা করিয়া স্মরণ । 

১৪ 

জানি নাই মাতৃন্সেহ, জননী কেমন ; 

হেরি নাই কোন দিন ভ্রাতৃ-স্সেহ সীমাহীন, 

নিরুপম। সহোদর স্ধায় গঠন-_ 

কে জানে কি স্সেহ ধরে, হেরিনি কখন ! 

১৫ 

স্নেহের জনক মম কণু মহাঝবি ; 
ততলে স্বরগ-সার, পবিত্র আশ্রম ধার, 

পুণ্যের প্রভাবে শান্তি বহে দিবানিশি, 

কোথ। সেই খধষিবর পরম ভিতৈষী ? 

১৬ 

আ।শিষিল। ন্েহে পিতা সকরুণ স্বরে-_ 

“যাও বগুসে শকুম্ভলে, সুখে রবে মহীতলে, 

রাজরাজ্যেশ্বরে তুমি বরিবে আদরে, 

ক্ষিতীশ্বর জন্মিবেন তোমার জঠরে”। 



বন-কুপ-হার। 

৬১৭ 

ভু নাহি মিথ্যা হয় মুনির বচন, 
মামার অদৃষ্ট-কফলে, স্থধা পুর্ণ হলাহলে, 

তপঃ-প্রাণ তাপসের অব্যর্থ বচন,-_ 

দারুণ নিয়তি আজি করিল লঙ্ঘন ? 

১৮ 

আশৈশব যথ' স্থখে হয়েছি পালিত, 

মনে পড়ে দেই কগ্। সেই তরু, সেই লতা, 

বুটীরের দ্বারে কত কুরঙ্গ নাচিত, 
মধুর প্রভাতে স্রখে বিহঙ্গ গাহিত : 

১৪ 

স্মরি সেই ভূতকখা চিন্ত ভেসে যায় : 
ঠশশন-সঙ্গিনী সনে, বেড়া'তাম বনে বনে, 

মাধবীরে জড়াইয়া তমালের সনে 

বীধিতাম ভু'জনারে বিবাহ বন্ধনে । 

ন্ ৩ 

কোথা আজি সেই দিন আমি ব। কোণায় ! 
এ নিভৃত বন দেশে, একাকী বিরলে বসে, 

পবিত্র অন্তর সেই ভাবি, উভরায় 

ভাসিতেছি ভগ্ন প্রাণে নয়ন ধারায় ! 



শকুন্তলা । 

২১ 

কোথায় রহিলে, সখি, কর দরশন ! 

তোমাদের শকুন্তলা, শোকে তাপে কি বিহবলা, 

পরিত্যক্তা অভাগিনী করিছে রোদন £-_ 

ছায়া সম যার সঙ্গে করিতে ভ্রমণ | 

স্ ক্ই 

জানি নাই ভালবাসা, প্রণয় কেমন ! 

পামাণে বহিল জল, শস্যে পুর্ণ মরুতল, 

দরিদ্র পাইল, হায় ! রাজ-সিংহাসন, 

চাকোরের কত ভাগো চন্দ্র-পরশন । 

ই৩ 

নাহি কি দয়ার লেশ বিধাত-অন্তরে ? 

দিয়া রত্বু কর-তলে, কাড়িয়া লইল ছলে, 

দেখাইয়। পুর্ণশশী শারদ-অন্বরে 

আঅআঁধারিল পুনরায় কালজলধরে ! 

২৪ 

পারিনা সহিতে আর যন্ত্রণা-দহন 

মনে করি ভূলে যাব, বৃথা আর না ভাবিব, 

ভাবিব না ভাবি, কিন্তু বুঝে নাকো মন, 

সে কেন আমারে তবে করে ন! স্মরণ । 

ণ্€ 



৭৬ বন-ফুল হার। 

২৫ 

নিরমল ভালবাসা প্রণয় রতন ! 

দেবতা-ছুল্নভি ধন, এই রত্বু অতুলন, 

সহত্র বেষ্টনে মন করেছে বেষ্টন, 
কেমনে ভূলিব, সে কি ভুলিবার ধন ? 

২৬ 

তা"র জ্যোতিঃ লয়ে বিধি জগত গঠেছে, 
নতুবা যেদিকে কেন, চেয়ে দেখি তারে হেন, 

সেই মুর্তি, সেই হাসি, সেই বিরাজিছে, 

মানস-মুকুরে সেই মুখ ঝলসিছে ! 

২৭ 

যাহারে হেরিলে আমি ভুলি আপনারে, 

সেই স্বর্গ ধরাতলে, সেই মোক্ষ অন্তঃকালে, 
মরুভূমে বহে নদী অমৃতের ধারে-_ 
ঘার স্মৃতি অন্ধকারে আলোক সঞ্চারে ৷ 

ক 

ভাবিতেছি দিবানিশি অদৃষ্ট ! তোমায়, 
এত দুখ যার তরে, সহিতেছি অকাতরে, 

মুহূর্ত স্মরণ সে যে করে না আমায় ! 
ন্মরিলে বিদরে হৃদি আখি ভেসে যায় । 



শাকুস্তল! ৷ ৭ 

২৯ 

সেই দিন ! সেই দিন! ভুলিবে কি মন ? 
নয়নের সম্মিলন, সে প্রাথম দরশন, 

যৃখিকা, মালতী, জাতী ফুটিল মরমে, 

হেঁসেছিল পু্-চন্দ্র ছদয়-গগানে | 

৩) ৩ 

কুলট। বলিয়! পরে ফিরালে বদন, 
কোটি ব্জ সেই কালে, কেননা পড়িল ভালে, 

কেনন! হৃদয় হ'ল চর্ণ বিচরণ, 

কেনলা হইল শন্থ দ্ুখিনী-জীবন ' 

৩৯ 

না জানি কি অগরাধ করেছি চরণে, 

তি আজি প্রত্যাখ্যানে,  জশ্রগ্লে ভগ্পপ্রাণে 
লক্ষাভীন! একাকিশী পড়িক! কাননে ২ 

একমনে চেয়ে জাছি সেই মুখপালে । 

৩২ 

দিন গেল, মাস গেল, বৃষ অবসান, 

ক সুধ্য উঠেছিল, কত চন্দ্র মিলাইল 
হামিল ব্রতত। কত পরি ফুলদাম ; 

কত পিক-কলকণ্ে ফুরাইল গান। 



৭৮ বন-কুল-হার। 

৩৩ 

এত দিন আছি প্রাণ বাধিয়৷ পাষাণে, 

আঁশ! বিন্বাধরে হাসি, আঁধারে বিজলী রাশি, 

নেহারিয়! রাখিয়াছি সুধু এ পরাণে ; 

তা” না হ'লে কে থাকিত এ মায়া-বন্ধনে ! 

৩৬৪ 

বিকসিত ফুলজালে আশার বল্পরী, 

অদৃষ্টের দোষে, হায়! আজি যে শুখায়ে যায়, 
অবিরল আখিকজল বরিষণ করি ; 

সজীব করিয়া আর রাখিতে ন! পারি। 

৩৫ 

এত দিনে যদি দয়! হইল না মনে, 

এ জনমে দয়া আর, হইবে না পুনবলাঁর : 

বনবাল। আমি, ভূমি রাজসিংহাসনে, 

ছুঃখিনীরে বল তবে চিনিবে কেমনে ! 

৬ 

চিনিও না তুমি, নাথ, ছুঃখিনী বালায়! 

এ শুন্য-হৃদয় নিয়ে, আখি-জল বরষিয়ে, 

অনাথিনী ছিনু যথা সেইরূপে, হায়, 

যাইব অন্তিমে চলি, নাহি ক্ষতি তায়। 



শকুস্তলা। 

৩৭ 

কত শত রাজবাল! রূপের প্রভায়,-_ 

জিনিয়। তড়িতলতা, বরণে চম্পক গাথা, 

ঘন-কেশ আনিতম্ব চরণে লুটায়,- 
হীরক-মুকুতা-হেমে আবরিত কায়, 

৩৮ 

আসিয় আদরে তব সেবিবে চরণ :-_ 

শত রাজরূপসীরে ত্যজির়।, এ মভাগীরে 

কোন গুণে, কোন ভাগো করিবে স্মরণ ? 

তাঁর মাঝে বনবালা শোভে কি কখন ? 

নহি কাজ দুরাশায় আর, প্রিয়তম, 

এ বন বিজনে পড়ি, তোমার চরণ স্মাবি 

থাকিব, হৃদয়ান্তরে রাখিয়া তোমায়; 

কাটাইব আমরণ তব্ তপস্ঠায় । 

8০ 

তব ক৯ মরমের প্রেম-ফুল-হারে 
সাজাইন্ু, প্রিয়তম, সেই মালা বিবরণ 

হইবে না কোন দিন, শ্মশানে অঙ্গারে 

যত দ্রিন পরিণত না করে আমারে ! 

৭3 



৮৯ বন-ফুল-হার। 

৪১ 

শত সুখে থাক তুমি, রাজরাজ্যেশর, 

ত রাজেন্দ্রাণী দলে, শত ফুল্ল শতদলে, 

গাথি মাল! বেড়ক ও রাজ-কলেবর : 

তারকার মালা বথা বেড়ে শশধর । 

৪২ 

মাছ তুমি শত সুখে রাজ-সিংহাসনে, 

থাকি এই বনান্তরে, স্টনিয়া শ্রবণ ভরে, 

কি খে কুখিনী হব বলিব কেমনে ; 

মম সুখ হংখ যত গথ। তব সনে। 

৩ 

কার়মনে বিধাতার ধরিয়া চরণ। 

তোমার মঙ্গল তরে, ডাকিন যে সকাতরে, 

অমঙ্গল যেন নাভি করে পরশন 

তোমারে, এ ছুঃখিনীর এই আকিঞ্চন | 

মরণ। 

থাঁকিয়া কি ফল আর, 

এ দুঃখের কারাগারে, 

যেখানে নিরাশা-নদী 

বহে সদা আখি-ধারে ; 



মরণ! ৮১ 

আশার প্রদীপ বথা 

কাল-বায়ু পরশনে, 

আঁধারিয়া হেম-গৃহ 
নিভে যায় প্রতিক্ষণে | 

আমরণ তপস্যা 

ফলে নাকে! যথা ফল, 

দেবত। সদয় নয়, 

সার মাত্র আঅআখিজল । 

অতৃপ্ত বাসনাঁ-ফুল 

আকালেতে পড়ে ঝরে, 

কি কাজ সে দেশে পাঁকি ? 

চল বাই দেশান্তরে । 

শুনেছি জীবন-অক্মে 

আছে এক শান্ত্ি-স্থল ; 

সে নাকি দগধ প্রাণে 

ঢালে সুধা অবিরল । 

“গরণ+ “মরণ” সেই 

অতি স্থুধা-মাখা নাম, 



শক বন-ফুল-হার । 

স্পর্শিলে জুড়ায় হৃদি, 

পর্ণ চির মনস্কাম । 

কোথায় মরণ-রাণি ! 

এস, দেবি, দেখা দাও £ 

চির অবসন হৃদি, 

সেহ-ক্রোড়ে তুলে নাও 

এ জীবনে মা আমার 

সার কোন সুখ নাই, 

ভাই গো নিরত তব 

চরণে শরণ চাই । 

এত যে আকুল প্রাণে 

ডাকিতেছি নিশি দিনে, 

ভুখিনী বলিয়া কি গো 

হয়েছ মমতা-হীনে । 

মাতার হৃদয় যে ম! 

সদা পুর্ণ স্সেহ-নীরে, 
বিলায় সন্তানে মাগো 

অকাতরে সুধা ক্ষীরে। 



মরণ ! ৮৩ 

মা হয়ে নিদয়া এত 

কেন মা স্থধাই তোরে, 

স্বকোমল হৃদিতল 

পাঁষাণে কি বেধেছ রে ! 

আঁধার অবনীতলে 

আধার হৃদয়-ভুমি, 
৫ টির-তমসা-দেশে 

বূপসী বিজলী তুমি । 

তব করুণায়, দেলি, 

এ আধার দূরে ষাঁবে, 

অনন্ত আলোক-রাজি 

চির তরে শোভা পাবে ॥ 

যে ডাকেনা কোন দিন-- 

ভারে হেসে দেখা দাও, 

যে তোমারে সাধে, দেবি, 

তারে নাহি ফিরে চাও । 

কেমন হৃদয় তব ! 

কেমন পাষাণ মন ! 



৮৪ বন-কুল-ছার ॥ 

বুঝিতে যে পারি না মা 

কি তোমার আরচণ ! 

পাষাণী মমতা হীন 

খ্যাতি তব চরাচর, 

আমি ন্সেহ-মর়ী বলে 

ডাকিতেছি নিরন্তর | 

এস ম1 মমতা-মরি, 

নাও মোরে কোলে তুলে, 

অনন্ত বাতনা-রাঁশি 

ত!' হলে যাইব ভুলে। 

টির-ছুঃখী যেই জন 

ছুমিই সহায় তার, 
পার করুণা করে 

ঘুচাও জদয়-ভার । 

সারাটি জীবন, হায় ! 

কি জ্বালায় জলিতেছি ; 

কি শল্য বিধিয়া প্রাণে 

বেঁচে ম'রে রহিয়াছি । 



মরণ ! 

বহিতে পারি না আর 

এ পোড়া জীবন ভার ! 

তুমি বিনা কে যুড়াবে, 

ভবে কেহ নাহি আর । 

বড় পরিশ্রাস্ত হ'য়ে 

লয়ে ক্রান্তি দেহখানি, 

এসেছি তোমার কাছে 

ওগো মা মরণ রাণি 

বিআ্বাম-দাযিনী ভুমি 

চিরশান্তিমযী মাগো! 

শাম্তিকণ? বিতরণে 

কুপণতা করোনা গো । 

তব কর-পরশনে 

নুতন জীবন পাব, 
চির ফুল হাসি মুখে 

নব রাজ্যে চলে যাব! 

অবনীর অধীনত 

দিয়া চির বিসজ্জন, 

৮৫ 



চান বন-ফুল-হার । 

স্বাধীন সমীর সেবি 

যুড়াইব দগ্ধ মন । 

খরধার অসি সম 
অবনীর অত্যাচার, 
ছিডিয়ে মরম গ্রন্থি, 

জাগাবে না ছুঃখ আর । 

আত্তের রোদনে আর 

বিধিবেন! হিয়া তল, 

পীড়িতের যাতনায় 
ঝরিবে না আখিজল । 

দলিত কুসুম সম 
পতিহীনা অভাগীরে-_ 
নেহারি করুণমুখ, 

ভাসিব না ছুঃখ-নীরে | 

আখিমণি হারা হয়ে, 

জননী পাগল-প্রাণ ; 
গাহিবে ন। যথা মাগো 

কাতরে বিষাদ গান। 



মরণ ! 

ও ক্ষুদ্র পাখীর মত 

অই নীলিমার দেশে, 

অমনি স্বাধীন প্রাণে 

বেড়াৰ সমীরে ভেসে ॥ 

শুনিয়াছি দয়াময়িঃ 

সে দেশের বাসী যত; 

থাকে না কি তারা সবে 

চিরানন্দে অবিরত । 

শোক দুঃখ জরা আদি 

তথা। না পশিতে পারে, 

বহে না নিরাশা-নদী 

বিষাদের বীচিহারে ॥ 

বাসন্তী পুর্ণিমানিশি- 

কোমল হীরক ভাসে, 

হাসে নাকি প্রতিদিন 

তথাকার নীলাকাশে ॥ 

নিন্মল-রজত-নীরা- 

সরসী-সলিল্ পরে 



বন-ফুল-হার । 

কনক কমলরাজি 

শোভা করে থরে থরে। 

অলস লহরী কোলে 

ছড়ায়ে রজতধারা, 

রাজহংস খেলা করে 

আনন্দে আকুল পারা । 

মনোহর প্রভাতের 

কনক কিরণাসার ; 

সন্ধ্যার কোমল ছায়া, 

ভালে সিঁথী তারকার । 

পাখী গায় মোহময় 

ভাসাম়ে গগনতল : 

কাননে কুস্থম ফুটে 

রূপে করে ঝলমল । 

কুস্থম-সৌরভ মাখি 
আনন্দে অধীর হ'য়ে, 

কাপায়ে লতিকা যায় 
উদাসী মলয় কয়ে । 



সরণ ॥ চা 

চির স্খময় দেশে 

বহে স্ুধাপ্রবাহিণী, 

অনন্ত যৌবনে যথা 

খেলে শত বিনে।দিনী । 

রাখি এ মাটির দেহ 

এ দুঃখের ধরাতলে, 

এস এস কুপামগ়্ি, 

সেই দেশে বাই চ'লে 

জ্বলিব্ না যথা মাগেো। 

তপ্ত বহ্ি সাহারায়, 

অগ্রিরাশি চাপি বুকে 

ফাটিব না শতধারু । 

তোমার শীতল কোল 

কত সুখ শান্তিধাম, 

কি জানে, অতৃপ্তানলে 

জ্লেনি বাহার ওপ্রাণ । 

এস মাগো দযামমি, 

আদরের আদরিণী , 



বন-ক্ুল-হাল । 

আদরের স্ম্ভাকষণে। 

ভাকে কন্যা আভ্ভাগিলী ॥। 

বিলম্য কস্হোনা মালো, 

কাঁদছে আপ্রাণ দিবানিশ্ণি ঃ 
€₹ভামালু শীভল কোলে 

খনি যাইব মিন্পি 

অন্ন্ভ্ের যবনিকা। 

ধীরে ধীরে আসাত্রিযা, 

চিন্রল্ঞন সন্ধকাতের 
বেল মানলো আবি ! 

নাহিক নযন-ম্ণি 

নিশ্প্রভন্য়ন্েে যা, 

কিলো জানিবে দে মা 

কত তোতা প্পুণিমার । 

অবশাজ্জে আছে আশা, 

হেখা আশা অবসান £ 

তাই মা আশার ভোজে 

নো যে বাধা আন । 



মরণ! ১ 

অনন্য তপস্যা এই 

শত সাধ্য আরাধনা 

সকলি বিফল হবে, 

ফুরাইবে এ বাসন! ! 

এমন সোণার দেহ 

করি ভস্মে পরিণত, 

মিটিবে অতৃপ্ত প্রাণে 

আকুল বাসনা যত ! 

এই কি মা এ জগতে 

মানবের পরিণাম ! 

ঝকদিবে অতৃপু হৃদি, 

হবে সব অবসান । 

হবে দেহ ভস্মস্ত,প- 

এ বাসনা কোথা যাবে ? 

আকুল অতৃপ্ত প্রাণে 

আকাঙক্ষায় কে মিটাবে £ 

রাখি এই দেহ খনি, 



নই বন-ফুল-হার।॥ 

জগতের অলক্ষিতে,-_ 

শুনতে শুন্তে যাব নিয়া ! 

গিয়। মা মরণ রাণি 1 

তোমার সে দূরাস্তরে, 
অমর অক্ষয় আশা 

মিটাইব প্রাণ ভরে ! 

কার সাধ্য ছিড়ে নিবে 

এ কণ্টের হার মম : 

অয্পসের সনে এ ষে 

চুন্ধকের আকর্ষণ ! 

নাও মা চুম্বক খানি 

অনস্তভের পরপারে, 

প্রকৃতির আকর্ষণে 

টানিবে অয়স ভারে ! 

অকুল জলধি এই 

পড়িয়া থাকিবে হেথা, 

শত বাধ অতিক্রমি 

ছুজনে মিলিব সেথা । 



উপরহার ! ৯৩ 

অতৃপ্ত বাসনা এ যে 

চুন্ধকের আকর্ষণ ; 

ছটা প্রাণ এক হবে, 
কে করিবে নিবারণ ! 

উপহার ! 

কত আশা ক'রে, 

কত সাধ ভরে, 
ডেকেছিলাম যে তোমারে ; 

কেন শশী হাসি, 

কেন ফুলরাশি-_ 

ফুটাইলে এই আধারে ! 

২ 

সুখে থাক তুমি, 

তব মুখ চুমি, 

ফিরে যাই ছুঃখ আগারে ; 

যাই যাই করি, 

যাইতে না পারি, 
ভাসে বুক আখি-আসারে ৷ 



১৪ 

সদা-__ 

যেন 

বন-ফুল-হার । 

৩) 

জীবনের ধন, 
হৃদয় রতন, 

প্রেমের পরশ-মণি রে : 

বড় ভালবাসি 
ও মধুর হাসি, 

ও আনন স্ুধা-খনিরে । 

৪ 

হেন ইচ্ছা হয়-_ 
ওহে ্রেমময়, 

হৃদয় মাঝারে রাখিয়া +-- 

অচঞ্চল চিত, 

পলক রহিত, 

নেহারিয়। যাই ডুবিয়া। 

৫ 

এ চেতন। রাশি 

ত যায় ভাসি, 

অচেতনে থাকি পড়িয়া ; 

উলিবে সুখ, 
ওই চাদ মুখ 

দিবস রজনী হেরিয়। । 



উপহাঁর ! ৯৫ 

ঙ 

হায়- তোম! বিনা আর 

কি আছে আমার 

তুমিই জীবন শরীরে ; 
সার সাগরে, 

আধার অন্বরে 

ধ্লাবতার৷ রূপে হেরিরে। 

রঃ 

আমি--" তোমারি আলোতে 

অনন্ত পথেতে 

মাই. আনন্তু গমনে ছুটিয়া : 

সৌর আকর্ষণে 

মহী যথা ফেরে ঘুরিয়া । 

৮ 

আমার-- তুমিই ধরম, 

আমরণ মন 
তব আরাধন 

করিবে, নাহিক অন্যথা । 



5৬৩ 

হায় 

সামি -- 

সাজি - 

বন-ফুল-হার। 

৭) 

কোন ছার স্বর্গ, 
কোথা চতুর্ববর্গ, 

কেবা চায় তারে লভিতে 

এ হ'তে অধিক, 

তুমি প্রাণাধিক, 

শক্তি প্রীতিময় মহীতে। 

১০ 

কত বর্ষ ধরে, 

থরে থরে থরে 

রেখেছিনু আহা! সাজারে : 
প্রেম-পুষ্প গুলি 
অনুরাগে ভুলি, 

সোহাগ চন্দন মাখায়ে ৷ 

১১ 

মিটাইতে আশা, 

বারিতে পিপাসা, 

মলিন মরম কুস্থুমে 7 
গেঁথেছি মালায়, 

নয়ন ধারায় 

ভিজা ইয়া, আহা যতনে । 



উপরহার ! ৯৭ 

১২ 

দেখ-_. আমি দীনা অতি, 
তুমি কোটিপতি, 

মপিব-- দীন উপহার কেমনে; 

বাসি ফুলহা'র 

অযোগ্য তোমার, 

তবু আশার ছলনে-- 

১০৫ 

পর-. দিই করে তুলি, 

ভালবাস বলি 

ঠেলিবে না জানি চরণে, 

ব্যথিত হিয়ায় 

বিদার বিদায়, 

রোখো অভাগীরে স্মরণে "1 

বানর 

বেদব্যাস । 

১ 

দ্বাপরেতে অবতরি, 

দ্বৈপায়ন নাম ধরি, 

অবনীতে ধন্ম-জ্যোতি করিলে প্রকাশ 



৪৮ বন-ফুল-হার। 

মানব হিতের তরে, 

বেদ রত্র থরে থরে 

সাজাইলে, তাই তব নাম বেদব্যাস । 

প্রশাস্ত তাপস প্রাণ, 

জীব-ছুঃখে অিয়মাণ, 

জাঁগিল হিয়ায় এক নূতন স্বপন ; 

সঙ্ল্প করিয়া মনে, 

বসিলে গভীর ধ্যানে, 

উঠিল সে সমাধিতে অমূল্য রতন । 
ধন্ অর্থ মোক্ষ কাম, 

মিলে চতুর্ববর্গ ধাম, 

মৃত ভারত গীত করিলে স্মজন । 

ও 

অনন্ত রতনাগার, 

তুলনা! মিলেনা যার, 

কত রত্ব ধরে সেই যক্ষের ঈশ্বর £ 
তাহ'তে অধিকতর, 

কোটা মণি একত্র, 
অপূর্ণব জ্যোতিতে জ্বলে নিন্দিয়ে ভান্ষর 



যেদব্যাস । ৪৯ 

৪ 

ঘুচে গেল অন্ধকার, 
উজলিল এ সংসার, 

খুলে দিলে স্বরগের রতন ছুয়ার। 
“হরিনাম কর সার, 

ভবার্ণবে হবে পার, 
হরিনাম বিনা ভবে কিছু নাই আর”-- 

৫ 

শিখাইলে এই নীতি, 
শিখাইলে ভক্তি শ্রীতি, 

ঘুচাইলে নয়নের ঘোর আবরণ ; 

আধারে আলোক ভেসে, 

কি এক অপুর্বব বেশে, 
কি এক মহান্ জ্যোতি ঝলসে নয়ন। 

শুনালে ভক্তির জয়, 
দেখালে পাপের ক্ষয়, 

কৌশলে অম্বত-বিষ সঞ্চারি যতনে; 
পাগুব কৃষ্ণের প্রাণ, 
গোলোকে পাইল স্থান, 

নির্শূল কৌরব কুল অধর্ম্ম কারণে। 



বন-ফুল-হার। 

৭ 

কত শত বর্ষ গত, 

অন্যায় সমবে হত-- 

বীরেন্দ্র উজ্জ্বল ছবি অভ্ভুন্-নন্দন 

বিবসনা ভ্রৌপদীর, 
ঝরিছে নয়ন নীর, 

কার নাহি ঝরে আখি করিলে স্মরণ ? 

৮৮ 

তুমি দেখাইলে যেই, 
দেখিল সকলে তেই, 

একাধারে শোক হর্ষ অপুর্বব মিলন * 

আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে, 

তাই রত্ব দীপ্তি করে, 

ভারতে ভারত গ্রন্থ ভূর্লভ রতন? 

৪১ 

রবি শশী বত কাল, 

চাঁলিবে কিরণ জাল 

গ্রহ তারা জীব জন্তু মেদিনী থাকিবে, 

এ সব মানব কায়-_-- 

যত দিন প্রাণ হাক 

থাকিবে, তোমার নাম সকলে গাহিবে 



বেদব্যাস। 

ডি 

প্রভাতে অরুণ করে, 

জগত আনন্দ ভরে, 

বিভু নাম গাঁন করি উঠে গো৷ জাগিয়া ; 

ভারতের নর নারী, 

সে পঙ্গে তোমারে স্মরি, 
দেব ভাবে পুজা করে হৃদয়ে স্থাপিযা । 

১১ 

ধন্য ভুমি মহা মুনি, 

তোমার চরণে নমি, 

লতি অধ্য ভক্তি পুশ্পে কারে পুন । 

প্রতিদিন এবভাকে। 

নর-হাদে বিরাভিপবে : 

ভারতে ভারত-কবি কবিয়। প্র 

জাগিবে হিয়ার মাঝে জর পুত 



পতনোন্ম,খ গোলাপ ! 
১ 

নিদাঘে প্রবল বায়ু ভ্রুত বহে যায়, 

কে অই গোলাপ উটি-_ 
বিবাদের কোলে লুটি, 

নিষ্প্রভ মণির মত মলিন আভায় £ 

কেন এ প্রান্তর দেশে, 

এমন মলিন বেশে, 

একাকী কাটায় দ্রিন কার প্রতীক্ষায় £ 
২ 

বড় দুঃখী বন্ধু হারা, থাকিতে সংসারে 

চাষন! মানস হার, 

যেন কোথা যেতে ঢায়, 

কার যেন মুখ পানে চায় বারে বারে : 
শুন্য দৃম্টে শুধু চায়, 
খুঁজে যেন নাহি পায়, 

বুজে আসে পাত! ছুটি আখির আসারে । 
৩ 

কত স্ুষমায় পুর্ণ ছিল এ কানন! 
আপনি মলয় বাজ, 

চামর লইয়ে হায়, 

বিজলিত কত সাধে করিয়ে যতন; 



পতনোনুখ গোলাপ। ১০২ 

প্রকৃতি যতন করি, 
স্েহের উরসে ধরি, 

নব ভাবে নিতি নিতি করেছে পালন । 

৪ 

কোমল সন্ধ্যার ছায়া ঘন আবরণে 

ঢাঁকিলে কানন কায়, 

হরষে হাসিত চাহি অমল আনে ; 

অস্ফ,ট আলোকাভাসে 
বিরাজিয়৷ নীলাকাশে, 

হুধষিতেন কলা নিধি সুধা ববিষণে ! 

৫ 

আহা হেথা চারি দিক করিয়া বেন্টন 

ছিল পুষ্প অগণন-- 

রূপে গন্ধে মনোরম, 
শৈশবের সহচর আনন্দ-বদ্ধন ; 

আজি একে একে তারা, 

হয়ে বত শোভ। হারা, 

কোন্ দেশে কোন্ বেশে করেছে গমন! 



বন-ফুল-হার। 

৬ 

এক বুন্তে যার সহ ছিল রে ফুটিয়া, 
ভাঁবিত মনেতে ছুটি,-- 
এইরূপে রবে ফুটি, 

এমনি তারার পানে আকাশে চাহিয়া : 

কত ন্মেহ ভালবাসা, 

কত সুখ কত আশা, 

আজি দেখ সে সঙ্গিনী পড়েছে ঝরিয়া 

৭ 

ফুটেছিল বুকে ধরি মধু নিবমল. 

আজি সে উরস'পরে 

আমিয় নাহিক ঝরে, 

ঝরিয়ছে দলগুলি শুক হৃদি তল: 

চুমিতে ও বিম্বাধর, 
নাহি আসে মধুকর, 

তভুষিতে গোলাপ রাণি! গুপ্তরি কোমল 

৮৮ 

কেঁদন! কুস্থম আর তুহিনের ছলে, 

এখনি বহিবে বাযু-- 

হরিতে তোমার আয়ু: 
খদিয়া পড়িবে এই বসুধার তলে; 



হীরক-ভুবিলী | ১০৫ 

সঙ্গিনী সকলে যথা 

গিয়াছে, যাইবে তথা, 

ভ্বলিবে ন। তাহাদ্দের বিরহ-অনলে । 

৪১ 

এখনি সঙ্গিনী সনে করিবে শয়ন ; 

অণু পরমাণু গুলি 
ক্রমে ক্রমে যাবে খুলি, 

তণু সঙ্গে অণু রাশি হইবে নির্বাণ ; 
আবার নৃতনভাবে, 
নব দেশে চলে যাবে, 

প্রকৃতি সেহের কোলে ফিরে দেবে স্থান। 

১৮৯৭ সালে মহারাণী ভারতেশ্বরীর 

হীরক-জুঁবিলী। 

আজি শুভদিন ভারত ভবনে, 

আনন্দ লহরী বহিয়ে যায় ;- 

নৃতন শোভায় সজ্জিত ভূষণে, 
ভূবন সুন্দরী নগরী কায়। 

আজি যগ্ঠিবর্ষ ভারত সাম্রাজ্য 
শাসন করেন ভারতরাণী ; 



১৬৬ বন-ফুল-হার। 

তাহারি হীরক জুবিলী কারণে, 
আজি আকুমারী আনন্দ ধ্বনি। 

আজি দিবা সতী হাসে ফুল্লমুখে, 
আজি নিশীখিনী মধুরে ভরা ; 

আজি দ্িনমণি তণ্ড হেমময়, 

আজি শশি-শোভা কত মনোহর! ! 

প্রতি গৃহ শিরে প্রদীপের মাল। 

জালিয়াছে শত অমরী আসি : 

ভারতের গলে এত দিন পরে, 

কে গাঁখিল হারে হীরক রাশি ? 
শত বজ্বনাদ গরজিছে যুন্ছ, 

| উগ্ারি ভীষণ অনল রাশি ; 

ব্রিটিশের নামে আকুমারী কাপে, 
উঠিছে জগত চমকি ত্রাদি। 

অনশনে ম্ৃত অদ্ধা-শনাহত-_ 
ভারত-হদয় শ্মশান প্রায়; 

পূর্বব শোক ভুলি বাল বুদ্ধ যুবা, 

মেতেছে আনন্দে ডুবায়ে কায়। 

অর্দ-সসাগরা ধরিত্রী মণ্ডল 

শাসন করেন ভারত রাণী ; 
প্রতাপে তাহার কাপে নভঃ গিরি, 

প্রণত জলধি জুড়িয়ে পাণি। 



হীরক-জুবিলী। 

নদ-নদী-কৃূল আনন্দে আকুল, 

শুভ সমাচার বহিয়ে যায়; 
দেশ দেশাস্তরে নগরে নগরে, 

ভারতরাণীর মঙ্গল গায় । 

বিজয় পতাকা! প্রতি গৃহ শিরে 
উড়িছে, অনিল মধুরে বয়; 

আজি শুভদিনে অকাল বসন্তে, 

ফুটিয়াছে কত কুস্তরম-ময । 

ভূবন-বিজয়ী ব্রিটিশ নিশান-_ 
হিমালয় শিরে উড়েছে আজ ; 

হৃদে ভক্তি ভরা নেত্রে অশ্রধারা। 

মঙ্গল গাহিছে অচলরাজ । 

তোমার কৃপায় তোমারি পালনে, 

স্থুখে আছে যত ভারতবাসী ; 

এস মা ঈশ্বরি, প্রক্ষালি চরণে, 
ঢালিৰ ভকতি কুনুম রাশি । 

এই শুভদিনে, কোন্ দুরান্তরে 
র”হেছ জননী ভারত-রাণি ; 

এস মা নিকটে, শুনি ভক্তি-ভরে-- 

তোমার সহজ আশীষ-বাণী ' 

এসে একবার শোন দয়াময়ি, 

তব স্সেহময় পবিত্র নামে-_ 

১৩০৭ 



১৩৮ বন-ফুল-হার। 

প্রতি “ঘরে ঘরে নরনারী কণ্ছে, 
কি আনন্দ ধ্বনি ভারতধামে 

তুমি মা জননী, ত্রিকোটা সন্তান-_ 

দেখেনি তোমার স্সেহার্্র মুখ ; 

সেই অদর্শন কত ভুঃখময়, 
আজি যে মা দুঃখে বিদরে বুক ! 

শুনিয়াছি তুমি করুণার খনি, 
মায়া মমতায় হৃদয় ভরা : 

এস দয়া করি, হেরিতে তোমায়-- 

আজি হিন্দুভূমি আকুল পারা । 

আসিবে না ভুমি, নাহি ক্ষতি তায়, 
কি ভাগ্য এমন ভারত ধবে ; 

শুন মা জননি, থাকি দুরান্তরে, 
দুঃখিনী-রোদন করুণ জরে | 

কি বলিব আর আমি অনাথিনী-- 

দরিদ্র হুঃখিনী বঙ্গের বালা : 
সম্দলবিহীনা এ নিখিল ভূমে, 

মরমে দারুণ বৈধব্য জ্বাল 

কি দিয়ে পুজিব চরণ তোমার, 
কোথা পাব হেম রতনমণি ? 

আছে আখিজল গাঁথি মাল! তায়, 

দিব উপহার ভারত-রাঁণি। 



ছিম্নফুল। তিতির 

চির-ছুঃখিনীর তক্তিগ্রীতি-ময়, 
মরমের ফুলে কুসুম হার-_: 

ধরগে! জননি, ঠেলনা চরণে-_ 
এই সাধ ভিন্ন কি আছে আর। 

ছিন্ন-ফল। 

শ্রেহ-সরোবরে সোণার কমল, 

শোভায় ফুটিয়াছিল; 

নিরদয় কাল এসে গুপ্তবেশে, 

তাহারে ছিড়িয়া নিল। 

ফেটে যায় বুক নিরখি নয়নে, 

আকুল ম্বণাল হায় ! 

শোকের তরঙ্গ উঠিল উছলি, 

বিধুনি সরসী-কায়। 

কত যে যতন, কত যে মমতা, 

আশৈশব যত কথা; 

মরমে মরমে বিঁধিতেছে শেল, 

কেন স্মৃতি দাও ব্যথা । 
১৩ 
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কেন ফুটে ফুল; কেনবায় ঝরে, 
একি বিধাতার খেলা ১--- 

কে বুঝিবে বল? মুছ আঁখি জল 
ওগো! পাগলিনীবালা ! 

জীবনের ধন দিয়! বিসর্জন 

কালের সাগরে হায়; 

শতবর্প ধরি কীদিলে এমনি, 

পাবে কি ফিরিয়ে তায় ? 

কেন এসেছিল, কেন চ*লে গেল, 

তার তন্ব কেবা জানে; 

কোথা সেই দেশ? মালিন্যের লেশ 
নাই বুঝি সেইখানে । 

(বুঝি) মরতের বায় বহে না তথায় 

নরশ্বীস বিষ ভার ু 

(তাই) এত হাহাকারে ডাকিলে তাহারে, 

উত্তর না দেয় আর। 

খেলা ফেলে গেছে, তাই ডাকি পাছে,-- 

আয় ধন চ'লেআয়।; 
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কই আসিল না, চির নিরুত্তর ! 
কাদিতেছে উভরায় । 

ডাকি সকাতরে সাড়া নাহি পেয়ে, 

বিষাদে ভূমে লুটায় ; 

সখীগণ যত কত যে ব্যথিত, 

কত মন্কাহত হায়। 

সাড়। তো! দিল না, কই ফিরিল না, 

গেল তবে কোন্ দেশ ? 

কার শান্তি ক্রোড়ে ল'ভেছে আরাম, 
জুড়াতে পার্থিব ক্রেশ। 

থাক চির স্থখে চির নিদ্রা কোলে-. 
অনস্ত শাস্তির ছায় ; 

কেঁদেছি অনেক, কীদিব আবার, 
বদিন জীবন হায়! 

এই আখি বারি বিন্দু বিন্দু করি 

গাথিয়ে শোকের মালা 2 

কালের সাগরে তরঙ্গ উপরে 

ফেলিয়ে জুড়াৰ জ্বালা !! 



বিদায় 

৯ 

যাই তবে শ্রাণাধিক যাই এই বার, 

কলকণ্টে করে দেখ কোকিল বাঙ্কার ; 
ভরি দিশি ফুলবাসে 

বিধুমুখে উষা হাসে, 
তারা পসিঁথী খুলে ফেলি যামিনী পোহায়, 

স্থখ তারা শান মুখে নীলিমে লুকায় । 

২ 

এস নাথ একবার হৃদয়ে আমার, 

চাপিব হৃদয়ে মুখ কমল সম্ভার : 

এ হৃদি অনলাঁচল-_ 

বহ্িরপে আঁখি জল 

প্রবাহিয়া করিতেছে অনল উদগার, 
যাতনায় বক্ষঃস্হল ফাটে অনিবার । 

ও) 

কোথায় ছিলাম পড়ি দূর বনবাসে, 
আদিলাম পুরাইতে কোন্ অভিলাষে ? 

কত ঝড় বুহি সয়ে, 

আকুল উন্মাদ হ'য়ে, 
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আদসিলাম জলস্ল করিয়। বিদার, 

ধরিবারে বক্ষ£স্থলে সর্বস্ব আমার । 

৪ 

তুমি বিনা অভাগীর কে আছে সংসারে, 
জড়ায়েছি তাই ক% অই মণিহারে ; 

নরক অনল রাশি, 

ত্রিদিবের সুখ হাঁসি, 

ইহুলোক পরলোক তুমিই আমার ; 

পাপপুণ্য সকলি ত চরণে তোমার | 

৫ 

পুজি নাই দেবতার পবিত্র চরণ, 
পুজিব না যতদিন রহিবে জীবন; 

বল কোন্ দেবতার 
পুজিব চরণ আর, 

মারাধ্য দেবতা মম তুমি প্রিয়তম ! 
তোমাকেই পাদ্য অধ্য করিব অর্পণ । 

৬ 

কিবা! উষ! কিবা সন্ধ্যা কিবা দিনমান, 

তোমায় দেবতা ভাবি পুজি অবিরাম ; 

মরম তন্ময় তায়, 

অন্য দেব প্রতিমায় 
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বসাইতে এ মরমে নাহি বিন্দু স্থান; 

কোথায় করিব অন্য দেব অধিষ্ঠান ? 
৭ 

জগদীশ ! তব পদ সুধা পরশনে 

একবৃস্তে ছুটী ফুল ফুটেছি ছু”জনে ; 
যুগল আকুল মন 
এক গন্ধে নিমগন, 

এইরূপে থাকি যেন ফুটে চিরদিন ; 
একত্রে ঝরিয়া নাথ করিও বিলীন । 

৮০ 

বিদায়ের কালে এস প্রেম-প্রীতিহারে 

বাঁধিয়া জীবনাধিক ! তুধষিব তোমারে : 
কি আছে জগতে মম 

দিব যাহা প্রিয়তম £ 

আছে স্তধু মুক্তারূপে অশ্ঞ যাতনার ; 

বিদায়ে গাথিয়া মালা-- 

তাহ দিয়! সাজাইব শ্রীক% তোমার। 
০ 

তোমার হৃদয় দেখ কত পবিত্রিত, 
ন। জানি কি ত্রিদিবের অন্বতে রচিত ; 

হেন স্সেহ শ্রীতি-প্রেম, 

এমন নিখাদ হেম, 
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আছে কি গে বিধাতার অপুর্ব স্জনে ? 

কত রত্বোত্তমে বিধি গড়িল যতনে । 
১০ 

নাহি জানি হুঃখিনীর কত পুণ্যফলে 

ঢালিয়া দিয়াছ মোহ মরমের তলে ; 
সে মোহে মোহিত প্রাণ 

বাসনার অবসান, 

পাপশুন্য পবিত্র সেই পরিমলে 
ফুটিয়াছে দেখ আজি হৃদয় কমলে । 

১১ 

চলিলাম প্রিয়তম ! না জানি আবার 

কতদিনে হেরিব ও প্রেম-পারাবার : 

কতদিনে এই স্থখে 

নিরখিব অই মুখে, 

কতদিনে জুড়াইব অগ্নি সাহারার, 

আবার পুজিব পদ হৃদি দেবতার। 

১২ 

এ বিনোদ ফুলকুপ্ডে ফুটি যৃথিহার, 
ঢালিবে যে প্রতিদিন সৌরভ সম্ভার ; 

গাঁথিব না মালা আর, 
শুনিব না পাপিয়ার 

কোমল সপ্তম রাগে উন্মত্ত ঝঙ্কার ; 
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দেখিব না বসি ঘাটে-_ 

আন্দোলিত নীল জলে লীলা চাদিমার। 
১৩) 

যাই তবে প্রিয়তম ! 
প্রতিভাতি চন্দ্রানন হৃদয় দর্পণে, 

চলিলাম দেহ লয়ে কত শুন্য মনে; 

শুষ্ক মাল যুথিকার 

দিয়ে যাই উপহার, 
রাখিবে কি বিদায়ের এই নিদর্শন, 

হেরি মালা এই দিন করিবে স্মরণ ? 
ূ ১৪ 

চিরদিন এ পুজায় পুজিব তোমায়, 
মরম কুন্থমা্জলি অরপিব পায় ; 

মমতা ভকতি চর 

যে দিন হুইবে ক্ষয়, 

কি বলিব হে বিধাতঃ তুমি দয়াময়, 
শত বজাঘাতে চুর্ণ করিও হৃদয় । 

১৫ 

আর নয় দেখ অই পুরব অন্বরে, 
তরুণ অরুণ চুমে উযার অধরে ; 

ক্রমে ক্রমে বেলা হয়, 

সময় যে বহে যায়, 
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অধীর তুরঙ্গ হেসে বলদর্পে কত, 
জানায় বিলম্বে যান হবে বিফলিত। 

১৬ 
হাসি-মুখে হুঃখিনীরে করি সম্ভাষণ, 

আনন্দে বিদায় দাও তুমি প্রিয়তম ; 

মলিন ক'রোনা মুখ, 

বিদ্রিয়া যাবে বুক, 
অবসন্ন দেহ ভার শিথিল চরণ ; 

কি করিব নিরুপায় “বিদায়” এখন ! 
১৭ 

জগদীশ ! করুণার ছায়া প্রসারণে, 

ভাল রেখ ছুঃখিনীর জীবন জীবনে ; 

নয়নের মণি মম, 

জ্রীচরণে অরপণ 
করিয়া চলিনু, দেব! ছুঃখিনী-নয়ন 

মণিহারা করিও না, এই নিবেদন! 
১৮ 

যাই তবে, দেখ অই আকাশের গায়, 

শশচিহ্ শশধরে অলক্ষ্যে লুকায় ; 
বালার্ক-কিরণ দিয়া, 

তরুদল স্রঙঞ্জিয়া, 

উষার ললাটে শোভে সিন্দুর তপন; 

আর নয় যাব দূরে ; বিদায় এখন । 



বসস্ত পঞ্চমী । 

৯ 

প্রকৃতি সমাধি-মগ্লা ছিল হ”য়ে অচেতনা, 
কি হেতু সমাধি ভাঙ্গি উঠেছে সে বরানন। ? 

পুজিতে কাহারে আজি, 

রমণীয় দেহ সাজি, 

নূতন ভূষণ বাসে সাজিয়াছে বিমোহিনী, 

শ্যামল অঞ্চলে বাঁধি কত ফুল স্ুহাসিনী। 
গুগ্জরি মধুরে অলি 

পুরিয়াছে বনস্থলী, 
বীজনে চামর ধীরে মলয়ের সমীরণ, 

স্থগন্ধি কুসুম শ্বাসে স্থ্রভিত ত্রিভুবন | 

২ 

বিচিত্র আসন খানি বিছাইয়! ধরা"পরে, 

দুর্ববাদলে নীলমণি গাথিয়াছে থরে থরে ; 

চুত কিশলয় দামে, 

প্রকৃতির স্ৃবয়ানে, 
কত রুচি ঝরে পড়ে কত রুচি নীলান্বরে, 

বসস্ভের স্থৃষমায় মুগ্ধ বিশ্ব চরাচরে । 

স্থকণ্টের বীণ! মাজি, 

তুলিয়া পাপিয়া আজি, 
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ললিত রাগিণী দিয়ে বঙ্কারি গাহিছে গান, 

খুলিয়া দিয়াছে আজি জগতের জড় প্রাণ। 
৩) 

বসন্তের আবাহন কোকিল পঞ্চম স্বরে, 

আনন্দে মাতিয়া করে অনুরাগে প্রেমভরে , 

আসিয়া বসম্ত-রা ণী, 

সাজি ফুলে তনুখানি, 

বসিয়াছে ফুলময়ী প্রতিকুঞ্জ আলো করি, 

জল স্থল হাসিতেছে বসম্ত বসন পরি ! 
রজতের রেখা মত, 

ক্ষীণ চন্দ্র হাসে কত, 

বসন্ত কুসুম গন্ধে যামিনী স্গন্ধে ভরা, 

গলায় পরেছে সতি তারা-মাল। মনোহর! । 

৪ 

বসন্ত পঞ্চমী আজি এস মাগো শ্বেতাসনে, 

মাজি যে গো বঙ্গবাসী পুজিবে মা সযত্রনে ; 

কমল। নিদয়া হিয়া, 

দয়। মায়। বিসজ্জিয়া, 

চলিয়া গিয়াছে যে মা অকুল জলধি পারে, 

সোণার ভারত-ভূমি পুরেছে মা হাহাকারে । 
এস তুমি বীণাপাণি, 
জুড়াতে বঙ্গের প্রাণী, 
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ভারত কমলাসনে এ বসস্তে বস দেবি, 

পুরাইবে অভিলাষ তব পাদপদ্ম সেবি । 
৫ 

সেদিন কি আছে মাগো আর এই হিন্দ্ুধামে, 

বসন্ত পঞ্চমী হেরি পুণ্যপদ অভিরামে ; 

সাজাইয়! পদ্মপদ, 

দিয়া স্কট কোকনদ, 
ভারতে গাহিবে কৰি ত্রিভুবন চমকিয়া, 
অমৃতের শত উৎস বীণাতারে বঙ্কারিয়া ; 

শুনি যে অমৃত গান, 

জগত মোহিত প্রাণ, 

তরুলতা ফলে ফুলে সাজাইবে শ্যামকায়, 

উজানে তমস। গঙ্গা প্রবাহিবে যমুনায় । 

৬ 

সে দিন যে গেছে চলি আসিবে কি বল আর, 

আঁধার আকাশে পুনঃ ভাতিবে কি চন্দ্রহার : 

এস তুমি শ্বেতাসনে, 

তব পদ স্থকিরণে 

জ্যোতিশ্নয় কর আজি আধার ভারত-ুমি, 

বীণাকণ্টে স্থৃধা-উত্স আবার ঢাল মা তুমি-- 
তা হইলে পুনরায়, 

আবার ভারতে হায়, 



বিদায় । ১২১ 

গাহিতে অমর গীত জনমিবে কালিদাস, 
আবার গাঁহিবে কত ভবভূতি বেদব্যাস। 

৭ 

তা হ'লে আবার দেবি, মলয়ের সমীরণে 

ছুলিবে লবঙ্গলতা মধুকর কুহরণে ; 

ব্রততী বিভানে বসি, 

হেরি প্রিয়া মুখশশী, 
পরাবে কমল করে ম্বণাল বলয় ভার, 

পল্পগন্ধে ভ্রমরের আশাতীত পুরস্কার ; 
দেখিব কল্পনা বলে,_ 

সম্ভতাষি জলদ দলে, 

স।জাইতে প্রেয়সীরে চুড়াপাশে কুরুবকে, 

হুস্তে লীলা পদ্মদাম বালকুন্দ স্ুঅলকে। 
৪ 

পুরাকালে যথা দেবি! 

আমিতে কমল-রাণি চিরহাসি মুখে তুলে, 

বীণায় জড়িয়া মাল! গাঁথি পারিজাত ফুলে ; 

সেইরূপে এস দেবি, 
কমল চরণ সেবি, 

সেই দিন দেখিতে যে আবার বাসন। মনে, 

সেই সাধ বীণাপাণি পুরিবে কি এ জনমে ? 

১৯ 



১২২ বন-ফুল-হার। 

তোমার চরণ আ্সরি আছি প্রাণে জীবিত 

কোথা হে করুণাময়, 

ভব জন চিরাশ্রয়-. 

তোমার চরণ স্মরি আছি প্রাণে জীবিত। 

অপার সংসারে সার, 

নিরঞ্জন সারাৎ-সার, 

তোমার করুণ।-ধারে ত্রিসংসার প্লাবিত । 

এ ভব সাগরে যবে, 

কাল-বায়ু ভীম রবে 

বহিবে,-জীবন-তরি ভয়ে হবে দিশাহার! ; 

প্রবল তুফানে হরি, 
রোখো এই ভগ্রতরি, 

দিও পথ দেখাইয়ে হয়ে তুমি গ্রুবতারা । 

দুঃখের ধরায় রয়ে, 
ছুঃখের জীবন লয়ে, 

গেহেছি গে! অহরহ দুঃখের সঙ্গীত আমি ; 

আর যেন ভব পারে, 

এমনি বিষাদ ভারে, 

কাদিতে নাহিক হয়--মিনতি জগত-ম্বামি । 

তব কৃপা শাস্তি দানে, 

জুড়াইও দগ্ধ প্রাণে, 



চকোরিণী। ১২৩ 

তোমার চরণছায়া দেহ-অস্তে যেন পাই,-_ 
এ বিনা হে তবধব আর কিছু নাহি চাই। 

চকোরিণী। 
১ 

হে বিধাতঃ ! নিদারুণ কেন আজি বল বল; 
প্রশান্ত হৃদয় মম করি হেন সচঞ্চল। 

হানিলে বিষের বাণ, 
বিষ জ্বাল! পু প্রাণ, 

নীলান্বরে চারুচন্দ্র এই বে হাসিতেছিল ; 
দেখিতে দেখিতে মরি কেবা তারে লুকাইল £ 

২ 
বাসস্তী পুণিমা শশী ঢাকেনাতো। জলধরে, 
ঢালিয়া রজত ধার। সন্তাপিতে তৃপ্ত করে ; 

আজি এ পুণিম! নিশি, 
জোছনায় ভর দিশি, 

অমিয় উচ্ছাসে যেন সকলি ভাসিয়ে যায়। 
৬. 

নীলাকাশ বহ্মতী হাসে সুধা বিপ্লাবনে, 
কি আনন্দে চকোরিণী স্থুধা-লোভে ফুল্লমনে-- 



বন-ফুল-হার। 

চারুচন্জ্র পাশে ধায়! 

নিদয় জলদ হায়, 

প্রসারিয়৷ চারিদিকে শশী ছবি আবরিল, 
তমসের আবরণে ধরাতল আচ্ছাদিল । 

৪ 

চকোরিণী কাদে আজি কাতরে আকুল! হায়- 

ভগন হৃদয় খানি চূর্ণিত বজ্র ঘায়; 
ঝরিছে নয়ন জল, 

ঝরে যথা অবিরল-_ 

হিমাপ্রি-হৃদয়-ভেদী লীলাময়ী নির্বরিণী, 
বিন্দু বিন্দু বারি ক্রমে হ'য়ে কুল-বিপ্লাবিনী । 

৫ 

ছুটে যায় শ্োতস্বিনী অনন্ত সাগর পানে, 
অবিশ্রীম গতি ধায় চাহে না ফিরিয়ে আনে । 

এই অশ্রু নদী হায়, 

হৃদয় প্লাবিষে ধায়, 

তরঙ্গে তরঙ্গে কত হতাশ ঝটিক। বলে, 
তুমি কি হৃদয় দ্রেব দেখিছ রহস্য ছলে ? 



কে তুমি। ১২৫ 

মনের এ হা-হুতাশে। 

আমি ভালবাসি তারে সে আমারে ভালবাসে, 
কাদিলে ভাসায় ভূমি হাসিলে অমনি হাসে ; 

তার প্রাণে প্রাণ বীধা, 

সে মম অঙ্গের আধা, 

সে যে পূর্ণশশী হ'য়ে বিরাজিছে হদাকাশে ! 
তবুও নয়ন কেন, 
অশ্রু বরষিছে হেন, 

তবুও যে মিটিল না মনের এ হা-হতাশে। 

কে তুমি? 
৯ 

কে ভুমি কোথায় থাকি গাও গান মধুময়, 
তোমার স্থরবে পাখি পরাণ কাঁড়িয়া লয়; 

প্রাণের ভিতরে ঢুকে, 

কি এক অপুর্ব স্থখে, 
খুলে দাও মরমের জড়িত-বন্ধন-চয় ; 
কে বলে ত্রিদিবে সুধা ? সে স্থুধু কল্পনাময় 



১৭৬ বন-ফুল হার। 

২ 

নিহিত স্তধার খনি তব হৃদি পারাবারে, 

নহিলে অম্বৃত এত বল কে ঢালিতে পারে ? 

না হইলে প্রাণ মন, 

কেন হয় নিমগন, 

অবসাদে এ হৃদয় ভেসে যায় স্ত্ধা-সারে, 

মিটেনা মনের সাধ যত শুনি বারে বারে ! 

১০ 

প্রাবিত কাননতল তব স্বর স্তধা-নীরে ; 

তোমারে হেরিয়া পাখি এসেছে বসস্ত ফিরে । 

আজি শীত অবসান, 

গাথি ফুলে অভিরাম, 

পরেছে অশোকহার প্রকৃতি কি অভিলাষে ! 
মৃছুলে অনিল বয় কত বকুলের বাসে। 

১, 

দলিতা লতিক। ছিল লুটাইয়৷ ধরাতলে, 
আবার বিলাসে কত সাজিয়াছে নবদলে ; 

শতভুজ প্রসারিয়া, 
উন্মাদ করিয়া হিয়া। 

খুলিয়া! বিকল প্রাণ জড়িয়াছে তরুবরে ; 

প্রকৃতি-প্রণয় এ যে তাই এত শোভা ধরে। 



কেতুমি? ১২৭ 

৫ 

তরঙ্গিণী কত সাধে প্রবাহে বহিয়ে যায়, 

নীরবে অনন্য মনে সাগরের দিকে ধায় 

রোধিবে কি হিমাচল 

সে চল তরঙ্গ জল? 

হাসে শশী নীলাকাশে তারারাণী পাঁশে তার, 

মরি কি বসন্তোচ্ছাসে বরে সুধা অনিবার ! 

৬ 

দুরাস্তরে তুমি পাখি, কেবল চঞ্চল স্বর- 
ঝরিতেছে অবিরল ভাসাইয়া বনাস্তর, 

কত সাধে চেয়ে থাকি, 

দেখিতে না পাই পাখি, 

কত স্থুললিত হ'য়ে এ দুরানস্তে বনবাসে, 
নন্দন-সঙ্গীত রাশি আসে ছুঃখিনীর পাশে ! 

৭ 

পাবনা কি পুনরায় তোমারে দেখিতে পাখি ? 

গাহিবে কি স্থুধু তুমি অই দুরাস্তরে থাকি ? 
অলক্ষ্যে দেবতাবেশে, 

তুমি কি বেড়াবে হেসে, 

তুষিয়ে প্রকৃতি মন? আমি কি নরক তলে 
এমনি করিয়া চির ভাপিব নয়ন জলে ? 



১২৮ বন-ফুল-হার। 

৮ 

অথবা অথবা তুমি গাহিতেছ গাও গাও, 
থামিও না৷ এ মিনতি শুন মোর মাথা খাও; 

ভাসিব নয়ন জলে, 

এ চির নরক তলে, 

দহিব দহনে চির, তবুও তোমার গান-- 

শুনিব শুনিব পাখি জুড়াতে দলিত প্রাণ! 

১১] 

জ্বলিতে কাদিতে আমি আসিয়াছি ভব-ধামে, 
ভম্মস্তূপ হৃদি নিয়ে যাইব সে চির স্থানে; 

তৰ কণ্টাম্ৃত দিয়ে, 

জুড়াব জবলস্ত হিয়ে; 

হেন পুণ্য জগদীশ কি আছে এ ভাগ্যে মম, 

তা হ'লে জ্বলন্ত ভালে লিখিতে যে অন্যতম | 



মহাশ্বেতা। ১২৯ 

মহাশ্বেতা | 

১ 

আয় সখি! চল্ যাই ত্যেজিয়া ভবন, 
উদ্াসিনী বেশে বনে করিতে ভ্রমণ ; 

খুলে ফেলি আভরণ, 

ত্যজি বাস এ চিকণ, 

পরিব যতনে সখি আজি চীরবাস ; 

ভিখারিণী রত্বে কোথা করে অভিলাষ? 

২ 

বিমুক্ত করিব আজি সাধের কবরী, 
পড়ক বিশাল ভারে এ দেহ আবরি; 

রত্ব-মণি অলঙ্কার, 

সাজিবে না দেহে আর, 

অনিত্য স্থখেতে আর নাহি প্রয়োজন ; 

বিলাস বিনোদে আজি চির বিসর্জন। 
৩ 

মিটাইতে মরমের স্থখের বাসনা, 

আখি জল করি সার, 

ভাঙ্গিয়া হৃদয় সখি তোমাদের সনে, 

জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ ফিরি বনে বনে। 



১৩৪৩ বন-ফুল-হার। 

৪ 

জগতে তোমরা বই কেহ নাহি আর, 

বরষিতে তপ্ত প্রাণে সাস্তবনা' আসার ; 

জীবনের স্থখ যত, 

গিয়াছে জনম মত, 

তবে কেন আশা-রাণি আসিবে আবার £? 

কাঞ্চন কি হয় কভু জুলস্ত অঙ্গার ? 

৫ 

নাহি কোন আশা আর সংসার ভিতরে, 

ডুবেছে আশার তরি কালের সাগরে ; 

কি আছে কামন। আর ? 

দেহ যে কঙ্কাল সার! 

ছুঃখিনী অনন্য-সাধ মৃত্যুর কামনা ; 

পুরাবে কি সেই সাধ বিধাতা বলনা £ 

৬ 

কি ফল বিলাপে আর বিফল রোদন, 

শ্মশানে বাসর করি করিব শয়ন ; 

শ্মশানের ভন্ম স্তরে, 

মাখিয়া এ কলেবরে, 

পতি-প্রেম সুখে সই হইব স্থখিনী ; 

কে বলে আমারে সখি চির-অভাগিনী ? 



মহাশ্বেতা । ১৩১ 

৪ 

প্রসারিয়া দল রাজি যথ! অভিরাম, 

তরুদল স্সিগ্ধ ছায়া করে স্থখে দান; 
যেখানে অত জলে 

নির্বরিণী বয় কলে, 

বিহঙ্গ ললিত গীত শুনাবে আমায় । 

৮ 

প্রবাহিয়া অচলের অঙ্গ অবিরল, 

বিন্দু বিন্দু করি ঝরে নির্ঝরের জল; 
পতি পদ যুগ স্মারি, 
তুলিয়া ষফতন করি 

সেই জল প্রাণসখি করিব যে পান; 

এ প্রেম পিপাস! প্রাণে হবে অবসান। 

৪৯ 

স্েহময়ী জননীর প্ররেমার্জ বদন, 

জনকের ভালবাসা বিশ্বে অতুলন ! 

ভাবিয়! ব্যথিত মন 

হবে যবে উচাটন, 
নেহারিয়! অই গিরি-শোভা মনোহর, 

জুড়াইব যত জ্বাল! প্রাণের ভিতর । 



১৩২ বন-ফুল-হার। 

তত 

আহা! কিবা অভ্রভেদী চারু-দরশন, 

উঠিয়াছে গিরি-শ্রেণী বিচিত্র বরণ ! 
কটি তটে মেঘমালা, 

চমকে চপল! বাল! ! 

নিভৃতে প্রকৃতি সতী বসি বিবসনে, 
বন-ফুলে মাল! গাঁথে আপনার মনে। 

১১ 

নেহারিয়া অচলের শোভা মনোহর, 
কল কে বিহঙ্গের অমৃত নির্ঝর-_ 

লতারাণী ফুল কোলে, 

আনন্দে অনিলে দোলে! 

নেহারিয়া প্রকৃতির শ্যাম মুখ খানি, 
জুড়াইব শত তাপে প্রতপ্ত পরাণী। 

১২ 

আয় সই চল্ যাই ত্যেজিয়া ভবন, 

অনস্তের জ্োতে সাধ করি বিসর্জন । 

এ সংসারে অভাগিনী, 

আমি চির ভিখারিণী ; 

কি কাজ রতন ধনে? কিবা প্রয়োজন- 

অনিত্য সংসার পাশে বাঁধিয়া এ মন ? 



মলিন তারা । 

প্রদোৰ কিরণ মাখা, 

অলক্ত জলদে ঢাক, 
স্ন্দর গগনখানি 

নীরব চিত্রের প্রা 

বিষাদে প্রকৃতি রাণী, 

হারায়ে নয়ন মণি, 

এলায়ে চিকুররাশি, 

তিমিরে ড্ুবায় কায় 

কাদে সতা অধোমুখে, 

মলিন বিষণ্রা হুখে £ 

নীরবে তমসম্জপে 

আবরিল এ ভুবন । 

সাজের গগন পরে, 

তুমি তারা বত্ব ক'রে-__ 

আনে রঙ্গে যামিনীরে, 

করি কত আবাহন ॥ 
১২ 



১৩৪ বন-ফুল-হার। 

তব রূপ দূরে ফুটে, 
হেরি নিশি আসে ছুটে ; 

তমসের কাল বাসে 

করি তনু আবরণ 

হরিয়া তমস মসী, 

ধীরে ধীরে ফোটে শশী; 

পরে নিশি তারা-সিঁথী 

শ্যামালকে নিরুপম ' 

ঘুচে তমসের লেখা, 

প্রকৃতির হাসি রেখা-- 

পুনরায় ফুটে উঠে, 
মলিন অধর'পরে 

হুদূরে আকাশ হাসে, 

ধরিত্রী রজতে ভাসে ; 

তোমার অধরে সতি, 

কত হাসি পড়ে ঝরে । 

এবে কেন অ্রিয়মাণ, 

ম্লান বিভা ও বয়ান ? 

এখনতো শশধর 

রয়েছে গগন'পরে | 



সংসার সমুদ্র । ১৩৫ 

এখন ত উষ! হাঁসি, 

আসেনি পুরবে ভাসি ; 

তবে কেন হাসি নাই 

ভোমার ও বিম্বাধরে ॥ 

ভাবী বিরহের ভঙ়ে, 

তাই কি আকুল হয়ে-_ 
ঝরিছে নীহাররূপে 

নয়নের অশ্রন্জল ? 

তাই কি গে! তারারাণি ! 

মলিন বদনখানি-- 

লুকাইছ ধীরে ধীরে 

খুলিয়া! জলদ-দল ? 

সংসার সমুদ্র । 

সংসার সমুদ্রপঃরে যন্ত্রণা তরঙ্গে ভেসে, 

জানি না কোথায় আমি যাইতেছি কোন্ দেশে। 

সম্তরণ করি এত কুলে উঠিবার তরে, 
হইতে পারি না পার অকুল জলধি স্তরে । 
নয়নে দেখিতে পাই চারিদিক ধূমাকার ; 

ধরাতল নভস্বল চক্রবালে একাকার । 



বন-ফুল-হার। 

প্রতিকূল সমীরণে কি বিক্রমে ঘুরাইয়া, 
বিশাল আবর্তমুখে ফেলিতেছে ক্রমে নিয়া। 

আর কি আছে গে! আশা, কুলেতে দীড়ায়ে কত 
দেখিতেছি অভ্রভেদী শৈলমালা শত শত। 
নাহি উঠিবার পথ, তবে আর কোথা যাব; 

আরে। কত কাল ধরি ভাসিয়া ভাসিয়া রব। 

তোমারি চরণ ভাবি, এখনও জীবন ধরি 

রহেছি ভাসিয়ে হায়! অকুল জলধ্'পরি। 

অকুল ভবের নীরে তুমি নাথ কর্ণধার ; 

চরণ তরণী দিয়ে পার কর পারাবার । 

তোমারি স্জিত প্রাণ তোমার চরণ তলে-.. 

রাখিলাম দয়াময় হতাশ্বাসে আখি জলে। 

মাতৃস্তন্য সনে দেব অধৃতের বিনিময়ে, 

ছুরদৃষ্টে হলাহল ভরিয়াছি এ হৃদয়ে । 
কৌমারে সিন্দুর-বিন্দু মুছিয়া, জনম তরে, 
বিসঙ্ভিয়। স্থুখ সাধ ভেসেছি অকুল নীরে। 
প্রভাতে ভেঙ্গেছে প্রাণ উজানে জীবন জল 

বহিয়াছে প্রতিদিন,-বহিতেছে অবিরল। 

জীবনের নদী নাথ শুক্ষ কর এইখানে, 

এই ভিক্ষা শ্রীচরণে করিতেছি ভগ্ন প্রাণে। 
পাঁপিনী-পাতকরাশি ক্ষম। করি দয়াময়, 

ডেকে নিয়৷ পদতলে দাও নাথ চিরাশ্রয়। 



প্রাণের জ্বালা। 

১ 

উহু কি প্রাণের জ্বাল! জ্বলিতেছে নিরন্তর ; 

জুড়ীতে কি নাহি স্থান খুঁজিলে এ চরাচর ? 

উদার গগন অই দিগন্ত প্রসা'রি কায়, 
কে বলেরে শুন্যময় ? গ্রহ উপগ্রহ তায় : 

বক্ষে ক'রে ধরিয়াছ সবিতা, রজত শী, 

ফুটে থাকে নীল জলে কত তারা রূপসী ৷ 

কত জলদের দাম চারু অঙ্গে খেলা করে : 

অশনি অনল জ্বালি দিগন্তে বিহার করে। 

জুড়াতে প্রাণের জ্বালা অনন্ত! স্ুধাই তোরে, 

বিন্দু স্থান ছুঃখনীরে দিবে কিগে। দয়া ক'রে ? 

জীবের জননী তুমি করুণার প্রবাহিনী ; 

হে বন্ধে! পালিতেছ কত কোটি কোটি প্র।ণী 

তরু, তৃণ, লতা, গুল্ম সকলে স্নেহের নীরে, 

বক্ষে ক'রে পালিতেছ যতনে ম!' ধীরে দীরে । 

তপ্ত মরুভূমি কত, কঠিন ভ্রধর কায়, 

নদ, নদী, সিঙ্ধু কত, তব অঙ্কে শোভা পায়। 
মিনতি চরণে তব হে মাতঃ বস্ুধে রাণি ! 

দিবে কি মা বিন্দু স্থান জুড়ীতে দগধ প্র'ণী? 



১৩৮ বন-ফুল-হার। 

৩ 

নীলানস্ত নীরনিধি জল রাশি বক্ষে নিয়ে, 

উন্মাদ প্রবাহে ছুটে কি তরঙ্গ চঞ্চলিয়ে। 

কি উদ্দেশে রত্বাকর সমীরে আকুল প্রাণ, 
কার তরে জলনিধি চঞ্চলিত অবিরাম ? 

যে হৃদে সন্তাপ-বহ্ছি জ্বলিতেছে নিরস্তর ; 

সে হদে বিরাজ করে অগণিত জলচর। 

অনন্ত উদর তব, কত রত্ব থরে থরে 

রেখেছ ভরিয়া সিন্ধু নর-জঁখি-অগোচরে ৷ 

বারিধি ! স্ুধাই আজি তোমারে মিনতি করে, 

দিবে কি হে বিন্দু স্থান ছুঃখিনীরে দয়। ক'রে 
৪ 

অচল অচল হ'য়ে গম্ভীর মুরতি ধরি, 

মহাযোগী রূপে বসি, সদা উদ্ধ বাহু করি। 

পরহিত ব্রতে ব্রতী ধন্য হে তাপস বর, 

চরণে ধরিয়। ধর! নাম ধর ধরাধর। 

কে বলে পাষাণময়, তোমার কঠিন কায় ; 

তরু তৃণ লত৷ গুল্ম তব অঙ্কে শোভ। পায়। 

তোমার কঠিন হাদে কেঁদে কেঁদে নদী ফিরে, 

পরছুঃখে ছুঃখী গিরি অবাধে হৃদয় চিরে, 

দাও পথ দেখাইয়ে, বহে নদী কল স্বরে, 

ন্মি তব পদান্থুজে ধরার মঙ্গল করে। 



প্রাণের জাল! । ১৩৯ 

হে গিরি! কাতর কে তব পদে ভিক্ষ। মাগি, 
জুড়াতে জীবন জ্বাল! বিন্দু স্থান দিবে নাকি ? 

৫ 

পতিত-পাঁবনী তুমি পুণ্যতোয়া ভাগীরথি। 
দীন প্রতি কত স্নেহ কত বে মমতাবতী ! 

স্থকোমল অঙ্ক তব অনন্ত শান্তির ঠাঁই, 

এমন করুণাময়ী জগতে যে আর নাই ! 

সংসার-সবিতা-তাপে তাপিত আকুল প্রাণে 

ছুটে আসে ক্লান্ত জীব মা তোমার সন্িধানে । 

আসে মা বন্ধন ছিড়ে মায়াতে। করে না কেহ. 

অনায়াসে চ'লে ঘায় মুছি ভব আখি লোহ। 

ভুমি মা করুণাময়ী স্সেহ-ক্রোড়ে তুলে নিয়ে, 
জুড়াও পার্থিব ভ্বালা অমরা-অস্থত দিয়ে। 

সুদুর স্বরগ হ'তে তব অস্ক শাস্তি গেহ, 

স্থদরিদ্র কোটিপতি সমভাবে লভে নে । 

অনন্ত নিদ্রার কোলে স্থখেতে ঘুমায়ে থাকে : 
জননী শিশুর মত ন্েহ বাসে রাখ ঢেকে । 

এমন করুণামরী জগতে যে আর নাই, 

এমন শান্তির ছায়! কোথ। গেলে আর পাই। 

কোটি জীবে ন্সেহে স্থান যে হৃদয়ে দেহ সতি, 
বিন্দুমাত্র স্থান দেহ অভাগীরে এ মিনতি ? 



১৪৬ বন-ফুল-ছার। 

৬ 

কেহ তে৷ দিল নাস্থান তবে আর কোথা যাঁব, 

এ পোড়া প্রাণের ভ্বাল৷ কোথা গিয়ে জুড়াইব ; 

কোথা হে করুণাময় তব পদে ভিক্ষা চাই, 

আজীবন কাদিতেছি, কীদিতে যে পারি নাই। 

চাহি নাকো প্বলোক চাহি না গোলোক-বাস ; 

চাহি না পার্থিব স্থখ, করি না স্বর্গের আশ। 

বিশের জনক তুমি, তোমার স্েহের ছায়া, 

রোগী শোকী ভোগী ছুঃখী জুড়ায় সকল কাযা 
হে বিভো ! করুণা করি শ্রীচরণে দেহ স্থান, 
জলন্ত পার্থিব দুঃখ হোক্ চির অবসান ' 

শপিং ডি) 5 9 পেস 

জাগিবে না। 
দিবা সতী দলি পায়, 

রবি কেঁদে চ'লে যায়, 

কিরণের মাল! গাছি ; 

পশ্চিমে ভূলে । 

অস্থির জলদ দলে, 

ছুটে আসে দলে দলে, 

পরে সে স্বর্ণ মালা; 

যতনে তুলে ॥ 



জাগিবে ন। । ১৪৯ 

হেমহার খোয়া যায়, 

পাখী করে হায় হায়, 

বিষাঁদে ঢাকিয়া মুখ ; 

নিভৃতে পশে । 

সন্ধ্যার কোমল ছায়া, 

শ্যামল প্রকৃতি কায়া, 
নীরবে ঢাকিল মুখ ; 

মরি কি রসে ॥ 

রবিকরে তরুলতা, 

ছিল সবে আকুষ্চিতা, 

আবার জাগিল ফিরে ; 

সাজের নীরে। 

স্বভাবের গুহা মাঝে, 

সলাজে লুকায়ে আছে, 

ফুল বধূ মুখ খানি ; 
খুলিল ধীরে ॥ 

তরুশিরে লতা কোলে, 

প্রফুল্ল কুক্ুম দোলে, 

স্ৃধীর সমীর আসি ; 

সৌরভ লুটে । 



৯১৪২ বন-ফুল-হার। 

পুণ্য প্রবাহিণী গঙ্গে, 

তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গে, 

সাগর সঙ্গমে যায় ; 

আনন্দে ছুটে ॥ 

স্থতন্ু ধূসর বাসে, 

আবরিয়। সন্ধ্যা আসে, 

ধরা-রাজসিংহাদনে ; 

বসিল ফিরে। 

অমরস্ুন্দরী দলে, 

জ্বালিল। রতন বাতি; 
নীল অন্বরে । 

মন ক্ষোভে সন্ধ্যাসতী, 

দ্রতবেগে করে গতি, 
পাছে ডাকি ঝিল্িকুল ; 

যেওন! বলে 

স্মীরে ভাসায়ে কায, 
মরম-উচ্ছ্ণাসে গায়, 
পাপীয়া প্রাণের তারে ; 

অন্থর তলে 



কেন প্রাণ কাদে । ১৪৩ 

জাগিল বিশাল বিশ্ব 

হইল নবীন দৃষ্ঠ, 
আবার শাস্তির ধারা ; 

পড়িল ঝরে । 

সকলে জাগিল হায়, 

এ হৃদয় পুনরায়, 
জাগিবেনা আর কভু; 

আনন্দ ভরে ॥ 

কেন প্রাণ কাদে। 

কেন প্রাণ কাদে তাহারি তরে ? 
অবোধ এ মন, 

মানেনা বারণ, 

অন্তস্তলেতে নিয়ত গুমরে ॥ 

তার ভালবাসা, 

তার স্সেহ-ভাষা, 

তাহারি লালস। স্তরে স্তরে ; 
জমায়ে জমায়ে, 

রেখেছি সাজায়ে, 
হৃদয়ের কক্ষে যতন করে । 



১৪8৪ বন-ফুল-হার। 

কি যে আবিলতা, 

কি যে আকুলতা; 

কি শুন্যতা আছে হৃদয্প পুরে ; 
প্রেতিনীর ন্যায়, 

পাছে পাছে ধায়, 

কায়াহীন ছায়া নিকটে দূরে । 

কারে যেন চায়, 

তারে নাহি পায়, 

ফেলে শুন্যদৃষ্টে দীরঘ শ্বাস; 
মরম ব্যথারঃ 

আকুল হিয়ায়, 

ছুটে যায় করি তাহারি আশ । 
বসি নিরালায়, 

মনে ভাবি যায়, 

হৃদি ভেসে যায় নয়ন জলে; 

মুহূর্তের তরে, 

সেকি মনে করে, 

চির অভ্ভাগিনী ছুঃখিনী ঝলে ? 



ক্মর্তি । 

নিশ্মম দজলনে দি, 

কতব্ষ গোছে চিলি, 

কাল-বক্ষে চিহত লাখি 

অতীতে মিশিজ 

পাঁকেছে কতই হবি, 

কু শ্পশী কত ববি, 

উজ্জ্বল ন্স্ষত্র কজ্ড 

শ্িক্ষাছে নলিভিয! 

ভাব কোমল চাকা, 

দিবার উজ্জ্বল কায, 

এপ্রদোষ-ধুসর-মকস, 

ভমিত্ত্া জননী । 

শল্ভ তহেসক্ঠ কত, 

নিদাঘ্ বসক্ঞ গত, 

আধার বত ভ্ঞাজে 

জ্বলজ্ত অশ্পলি 
৯৩১ 



১৪৩ বন-ফুল-হার । 

কত পাখী গেয়ে গান, 

মাতায়ে জগত প্রাণ, 
অনস্তে চলিয়া গেছে 

স্বর-টি রাখিয়া । 

কত ফুল ফুটিয়াছে, 
পুন তাহা ঝরে গেছে, 

সিন্ধু-নীরে বিন্দু প্রায় 

স্মৃতিটি রাখিয়। । 

প্রাণ-অস্ত ভালবাসা, 
আশার মোহিনী ভাষা, 
নিরাশার নিম্পেষণ 

মান অভিমান ! 

হাসি কানা জগতের, 

চলে গিয়া এল ফের, 

আনন্দ বাসর কত 

হয়েছে শ্মশান ! 

কত স্ুখ কত ছুঃখ, 

হতাশ্বাসে ভাঙ্গা বুক, 

ভেসেছে জগত কত 

বিরহ গাথায়। 



স্বৃতি ৷ ১৪৭ 

আনন্দ উল্লাসে ভাসে, 

স্তব্ধ বিষাদের ত্রাসে, 

ঢেকেছে অকুণ আলো! 

ঘোর কালিমায় । 

হৃদ্দি-যন্ত্র ছিড়ে গেছে, 

বীণাটি পড়িয়া আছে, 

কাদিছে চরণ-তলে 

লুটিয়া লুটিয়া 

আবার হদয় মাঝে, 

বিগত প্রমোদ রাজে, 

বেঁধেছে নবীন তান 

স্বর সংযোজিয় । 

আজি বহুদিন পরে, 

মা তোমার অঙ্কপরে, 

শোক ছুঃহখ বিমিশ্রিত 

হ্ৃদিটি লইয়া,__ 

আসিয়াছি,--সেই দিন 
আছে মা মরমে লীন, 

যেই দিন দিরাছিনু 
১:উৎসটি খুলিয়া! । 



৯৪৮ বন-ফুল-ছার । 

পড়িয়া চরণতলে, 

ভাসি মা নয়ন জলে, 
ধরণী রেখেছে বুকে 

যতনে তুলিয়া! । 

সেই অশ্রু-ভরা চোখে, 

সেই হতাশ্বাস বুকে, 

ছিন্ন ভিন্ন শতধায়, 

হৃিটি লইয়া । 

আবার এসেছি ফিরে, 

আবার নয়ন নীরে, 

ধুয়াব তোমার আজি 

চরণ কমল । 

সেই বাড়ী সেই ঘর, 

সেই নারী সেই নর, 
সেইতো রয়েছে মাগো 

আজিও সকল ! 

সেই রবি শশী তারা, 

আজিও রয়েছে তারা, 

দিব। নিশি ভা সন্ধ্যা 

ফিরে আসে যায় 



সৃতি । ১৪৯ 

সেইতো জাহবী সুখে, 
তরি গুলি ধরি বুকে, 

তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি, 

হেসে চলে যায়। 

সেইতো রয়েছে সব, 

কিন্তু যেন কি নীরব, 

শ্মশান শ্মশান এষে 

ঘোর অন্ধকার ! 

মস্তক ঘুরিয়া গেল, 

চক্ষে নাহি দেখি আলো, 

এটুনায় হ”্ল যেন 

অনল উদগার ! 

দাড়াইয়া শুন্য ঘরে, 

এই যে কাতর স্বরে, 

ডাকিতেছি ভাসিতেছি 

নয়ন ধারায় । 

নীরব সকল ঠাঁই, 

সাড়া শব্দ কিছু নাই, 

ছিল ষে এখন সেই 

পিয়াছে কোথায় । 



১৫৬ ব্ন-ফুল-ছায় । 

ফুটিল আঁধারে আলো, 
আবার চেতন! হ"ল, 

শুনিনু মোহিনী ক 
জড়ের ভাষায় । 

জানিনা কোথায় থেকে, 

কে যেন গো ডেকে ডেকে, 

বলিতেছে সেতো আর 

নাহিক হোথায় । 

ছাড়ি ধরণীর মায়া, 
ছাড়িয়া! পাঁথিব কায়া, 
অনন্তের কোলে আছে 

অনন্ত নিদ্রায়। 

প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে, 
বলিছে গম্ভীর স্বরে, 

“অনন্তের কোলে আছে 

অনস্ত নিদ্রায় | 

ক্ষণেকে মিলায়ে যায়, 

ইন্দ্রধনু ছটা! যেন 
অরুণ বিভায়। 



মিনতি। ' 

নিদ্রা তো ভাঙ্গিয়া গেছে, 

স্বপন জড়ায়ে আছে, 

স্মৃতিটি খেলিছে স্থুধু 
প্রাণের ছায়ায়! ! 

মিনতি । 

টি, 

যামিনি ! মিনতি তব যুগল চরণপরি, 
আইসে না যেন অমা ভীষণ! মুরতি ধরি; 

সে এলে জগতী তলে, 

ছাঁইবে তমসা-দলে, 
শশি-হীনা হব সতি আখি-নীর ঝর ঝরি; 

এনে না তিমির-রাশি মিনতি লে! ও স্তন্দরি 

২ 

কি কায হেরিয়া তব আর এ টাচর চুলে, 

দেখনা,_দিবসমণি পণ্ড়েছে পশ্চিমে খুলে ; 
সোহাগ অস্ত নিয়ে, 

সযতনে মাখাইয়ে, 

বাধিবে চিকণ বেণী প্রাণ-মন যাবে ভূলে; 

রাখ এ বাসন। তব হৃদয় নিলয়ে তুলে! 



১৫২ বন-ছুল-ছার । 

১৬. 

চল চল প্রিয়তম ত্বরা ক'রে বাঁড়ী যাই; 

আসিয়া ভীষণ! নিশি, 
এখনি গ্রাসিবে দিশি, 

আঁকিয়! ভয়ের ছবি দিগন্তে ছড়াবে ভাই। 

ভাসিব আখির নীরে, 

কেহ ন। চাহিবে ফিরে, 

এ নিবিড় বনান্তরে যদি পথ নাহি পাই ; 

থাকিতে দিনের আলে! চল ফিরে ঘরে যাই ! 

অশ্রুজল। 

আমার নয়নে সদা কেন তুমি অশ্রন্জল ; 

দিবানিশি নিরবধি, 

জিনি বরিষার নদী, 

আবরি নয়ন ভাতি ঝরিতেছ অবিরল ! 

কি দোষ করেছি আমি, 

চরণে জগত-স্বামি ! 

এত কাদাইয়া তবু মিটেনি মনের সাধ; 



ঘ 

অশ্রুজল। ১৫৩ 

কৈশোর গিয়াছে চলি, 

যৌবন-কুস্থম কলি, 
ফুটিয়া ঝরিয়া গেল তবু নাই অবসাদ । 

দেখ চেয়ে হে বিধাতঃ, 

কি দারুণ শেলাঘাত-_ 

দুঃখিনীর এ হৃদয়ে করিলে কঠিন মনে; 

সিক্ত শল্য হলাহলে, 
পশিয়া হৃদয় তলে, 

বিষে বিষে জর্জরিত করিয়াছ আজীবনে । 

জিনি হেম-সরোজিনী, 
পরিমলে আদরিণী, 

শোভিলাম জননীর স্নেহময় ক-হারে 3 

ক্রমে দিন গেল চলি, 

পুরিল জীবন কলি, 
উলি মাধুরী লীলা লাবণ্যের পারাবারে ! 

পরিয়া শোভার হার, 

চারু রুচি সুকুমার, 
অমল যৌবন জলে ফুটিলাম সরোজিনী ; 

উরসে আনন্দরাশি, 

বদনে বিকচ হাসি, 

নয়নে ঝলসে কত কি সাধের সৌদামিনী ! 



১৫৪ বন-ফুল-হার । 

আনন্দ উত্সবে মাতি, 
হেরিন্ু আনন্দ রাতি, 

আনন্দ বাজনা! বাজে ভূষিত ভূষণ জালে ; 

আনন্দ বাসরে শুয়ে, 

আশা পুর্ণ করি হিয়ে, 
ফুল-ডোরে বাঁধি পাঁণি পরিনু সিন্দুর ভালে । 

পোহাল আনন্দ নিশি, 

আনন্দে ভাসিল দিশি, 
ভাবিলাম আনন্দের মনোহর ধরাতল ; 

উষার সানন্দ বিভা, 

নয়নে ভাসিত কিবা, 
তখন কোথায় তুমি ছিলে বল অশ্রজল ? 

লাজে মাখি মুখ খানি, 
অলকে বসন টানি, 

চলিনু কুস্থম বধূ, চরণে নুপুর বাজে ; 

আপন করিতে পরে, 

আমিলাম পর-ঘরে, 

কত আশ! আকাঙ্ঙ্গায় মরমে আনন্দ রাজে । 

সপ্তাহের অ-পুরণে, 

আবার আনন্দ মনে, 

ফিরিনু জননী-কণ্ে জননী কষ্টের হার ; 



অশ্রুজল। ১৫৫ 

হৃদয় দর্পণপরে, 

আনিনু বিশ্বিত ক'রে, 

একটি অস্ফুট ছবি মাখিয়া অস্বতাসার। 

কত সাধ অলক্ষিতে, 

প্রবেশ করিল চিতে, 

ধলার শৈশব খেলা করিলাম পরিহার ; 4 

সাজি কত আভরণে, 

চারু .বাস আবরণে, 

বিনায়ে কুস্থম-হারে বাঁধিনু কুস্তল ভার । 

গেল দিন গেল মাস, 

কত কুসুমের শ্বাস, 

পশিল নিভৃতে আসি ছুঃখিনী মরমাস্তরে : 

কিন্তু কি বিধির লীলা, 
ফুরাল সাধের খেলা, 

সপ্ত-পৃর্ণ-চন্দ্র-হাসি না হাসিতে নীলাম্বরে। 

চকোরী স্থধার তরে, 

না হেরিতে শশধরে, 

পূর্ণিমা অস্বত-খনি আবরিল জলধরে ; 

যৌবনে না দিতে পা, 
কপালে মারিল ঘা, 

দারুণ বিধির বিধি কে বুঝিবে চরাচরে। 



১৫৬ বন-ফুল-হার । 

জননীর হাহাকারে, 

মিশায়ে নয়নাসারে, 

মরমে সাধের লত৷ জন্ম শোধ ছিঁড়িলাম ; 

ঘুচিল ম্বপন মম, 

কুহেলিক আবরণ, 

আয়তি অয়স ভার শত খণ্ডে ভাঙিলাম । 

সকাতরে ধীরে ধীরে, 
পশিয়া জাহ্নবী নীরে, 

সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু ধুইনু জনমমত ; 

কবরী যতনে কত 

বেঁধেছিন্থ মনোমত, 

কুস্তুমজড়িত-বেণী খুলিলাম অবিরত । 

খুলিয়া চিকণ শাটা, 
সিত-বাস পরিপাঁটী, 

পরিয়া সাজিনু যেন যুখি ফুল-কুলেশবরী ; 

জগতের সাধ যত, 

সেই দিনে করি হত, 

রয়েছি অনল রাশি মরমে মরমে ধরি। 

হায় !-_ 

সে অবধি তুমি অ্র ! ঝরিতেছ প্রতিদিন 
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শত ধারে দিবা নিশি, 

আধারে আবরি দিশি, 
তব পরশনে দেখ আজি আঁখি বিমলিন ! 

জনমের সাথী করি, 

তোমারে এনেছি ধরি, 

তুমি বিনা এ জগতে কে আছে সহায় আর, 

আকুলে কাদিলে প্রাণ, 

জ্লিলে অনল দাম, 
যুড়াও নয়নে ফুটি তুমি তাপ যাতনার। 

না জানি অনলে কত, 

অনল অচল মত, 

পরিপূর্ণ ছুঃখিনীর এ হৃদয় নিকেতন ; 

এত অগ্নি উদগীরণে, 
এত অশ্রু বরিষণে, 

নিভিল না সেই বহি এ কি বিধি বিড়ম্বন। 

তোমারে সহায় করি, 
আছি অশ্রু! প্রাণ ধরি, 

বত দিন ভব-লীল! না হইবে দমাপন ;-- 

ততদিন অনুক্ষণ, 

থাকিও নয়নে মম, 

ছুঃখিনী কাতর কণ্টে করিতেছে নিবেদন । 
৯৪ 



বন-ফুল-ছার়। 

গজ যাইতে সে ৃতখ-দেশে, 

যে দিন জীবন শেষে, 

পবিত্র শাশান-ভূদে রাখিব এ কলেবর 

শত জিহবা পরকাঁশি,--- 

চুমিবে অনল রাশি, 
পোড়াইবে মর-কায়। প্রসারি উত্তাঁপ-কর। 

সে উত্তাপে অবিরল, 
শুকাইও অশ্রজল, 

সে দিন বিদায় দিব তোমায় জনম তরে) 

সে দিন মলিন আঁখি, 
অমল কিরণ মাধি, 

আবার অম্ত-মাখ। হেরিব এ চরাচরে। 

দমাণ্তে- 

জগদীশ ! সেই দিন আছে আর কত দুরে; 
অনলে জ্বলিয়া হায়, 

প্রতিদিন চ'লে যায়, 
কত দিন অবিশ্রামে কাদিব জগত-পুরে ? 

অদূরে শাশানি-ভূমে, 

প্রতিদিন চিতা-যূমে, 
কত চিতা স্বলিতেছে কে করে নিণয় তার; 
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কবে ছুঃখিনীর চিতা, 

সাজাইবে বল পিতা, 

কবে দুঃখিনীর দেহ হবে ভস্মে ছারখার । 

তুমি অগতির গতি, 

দাও নাথ অনুমতি, 

শয়ন করিব অই শ্মশানের চিতানলে ; 

জীবনের জ্বাল! যত, 

পাসরিয়া অবিরত, 

মিলাইব জন্ম শোধ তব পদ-শতদলে | 

সমাপ্ত 










